
Pytania i odpowiedzi z dnia 12.02.2021 do zapytania ofertowego NR BZ 01/02/2021 

Pytania 

1. Czy w związku z epidemia COVID-19, ograniczeniami w prowadzeni różnych działalności i 

trudnościami logistycznymi, zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia ze 120 dni na 150 dni od podpisania umowy? 

2. Jaki przebieg roczny będą wykonywały te pojazdy? Chodzi mi o zaproponowanie dłuższej 

gwarancji niż przewiduje producent. 

3. Czy zamawiający pod pojęciem gwarancji rozumie gwarancje pojazdu bazowego? Jestem w 

stanie zaproponować gwarancje 60 miesięczną  na pojazd. Zabudowy izotermiczne z 

agregatem mają  standardowo  24 miesiące. 

4. Proszę o wyjaśnienie punktu: Zabudowa chłodnicza: Wydajność chłodnicza - 2200W - co 

Zamawiający rozumie przez ten parametr? Wydajność agregatów wyrażana jest z reguły  

w metrach sześciennych. 

5. Czy Zamawiający dopuszcza samochody z radiem domontowanym na serwisie, z USB oraz 

bluetooth umożliwiającym rozmowę przez telefon? Zamówienie pojazdów z radiem 

fabrycznym w obecnej sytuacji epidemiologicznej wiąże się z długim i nie do końca 

przewidywalnym terminem produkcji. 

6. Czy Zmawiający dopuści rozliczenie na podstawie 4 odrębnych faktur za dostarczone 

pojazdy? Niezbędne jest to chociażby do zarejestrowania pojazdów. 

7. Standardowo samochody mają 24 miesięczną gwarancję. Jest możliwość jej wydłużenia, ale 

wówczas występuje limit kilometrów. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w 

ofercie gwarancji powyżej 24 miesięcy, ale z limitem kilometrowym? Jeśli tak, proszę  

o podanie przebiegu rocznego pojazdu. 

8. Czy zamawiający wymaga zagwarantowania określonego zakresu temperatury przestrzeni 

ładunkowej w różnych porach roku? 

9. Czy zamawiający wymaga zastosowania elementów zabudowy w 100% demontowalnych? 

10. Czy zamawiający wymaga potwierdzenia jakości wykonanej izolacji przestrzeni ładunkowej na 

podstawie akredytowanego certyfikatu przenikalności cieplnej? 

11. Czy zamawiający wymaga aby drzwi izotermiczne boczne i tylne przestrzeni ładunkowej były 

mocowane na śrubach?  

12. Czy zamawiający wymaga zastosowania podwójnego uszczelnienia przy drzwiach bocznych i 

tylnych przestrzeni ładunkowej?  

13. Czy zamawiający wymaga izolowania przestrzeni ładunkowej pianką PUR? 

14. Czy zamawiający wymaga aby elementy zabudowy izotermicznej były odporne termicznie? 

 

Odpowiedzi 

1. Zgodnie z § 10 Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji tylko w określonych 

przypadkach – szczegółowy opis we wzorze umowy - stanowiącej załącznik do niniejszego 

postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji 

zamówienia na tym etapie postępowania.  

2. Przewidywany roczny przebieg pojazdów to 15 tysięcy kilometrów. 

3. Gwarancja wymagana w postępowaniu odnosi się do całego przedmiotu zamówienia.  



W przypadku podania dwóch różnych okresów gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny 

najkrótszy zaproponowany termin. Przewidywany roczny przebieg pojazdów to 15 tysięcy 

kilometrów. 

4. Wstępne rozeznanie rynku przeprowadzone przez Zamawiającego wykazało, że agregat 

pozwalający uzyskać wymagany zakres temperatur będzie agregatem o wydajności 

chłodniczej 2200 W, jednak Zamawiający dopuści każdy agregat gwarantujący utrzymanie 

wskazanego w zapytaniu zakresu temperatur w części chłodniczej pojazdu.  

5. Tak, zamawiający dopuszcza samochody z radiem domontowanym w serwisie. 

6. Tak, zamawiający dopuści rozliczenie na podstawie 4 odrębnych faktur za dostarczone 

pojazdy. Zaktualizowano zapisy we wzorze umowy w § 7.  

7. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający określił minimalny okres Gwarancji  

jakości i rękojmi na przedmiot umowy, który wynosi 24 miesięcy, punkty zostaną przyznane 

za wydłużenie okresu gwarancji i jakości, zgodnie z przyjętą punktacją. Przewidywany roczny 

przebieg pojazdów to 15 tysięcy kilometrów. 

8. Tak, zamawiający wymaga zagwarantowania określonego w zapytaniu zakresu temperatur 

bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne. 

9. Zamawiający nie wymaga zastosowania elementów zabudowy w 100% demontowanych, ale 

dopuszcza takie rozwiązanie. 

10. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia jakości wykonanej izolacji przestrzeni ładunkowej 

poprzez akredytowany certyfikat. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania 

określonego zakresu temperatur od +2 do +5 °C, który nie musi zostać potwierdzony 

akredytowanym certyfikatem przenikalności.  

11. Zamawiający nie wymaga, aby drzwi izotermiczne boczne i tylne przestrzeni ładunkowej były 

mocowane na śrubach, ale dopuszcza takie rozwiązanie. 

12. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez wykonawcę utrzymania w części chłodniczej 

określonego zakresu temperatury, wybór właściwych rozwiązań technicznych  

i technologicznych pozostaje w gestii wykonawcy. 

13. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez wykonawcę utrzymania w części chłodniczej 

określonego zakresu temperatury, wybór właściwych rozwiązań technicznych  

i technologicznych pozostaje w gestii wykonawcy. 

14. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez wykonawcę utrzymania w części chłodniczej 

określonego zakresu temperatury, wybór właściwych rozwiązań technicznych  

i technologicznych pozostaje w gestii wykonawcy. 

 


