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Wykonawcy 
   wg rozdzielnika 

 
 

PYTANIA  WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO 
w postępowaniu na zadanie pn.: 

„Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – w ramach projektu „Centrum 
Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej” 

 
W związku z wpłynięciem pytania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j.w., jako Zamawiający poniżej przedstawiam treść pytania oraz odpowiedź 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi  4035 mm ? 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany w/w parametrów.  
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający wymagając aby pojazd był wyposażony w fabryczny system wspomagania parkowania ma na myśli czujniki 
parkowania ? a jeśli nie to proszę o dokładny opis wymagań.  
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający wymagając aby samochód był wyposażony w fabryczny system wspomagania parkowania ma na myśli czujniki 
parkowania.  
 
Pytanie nr 3: 
Jakiego niemetalizowanego koloru wymaga Zamawiający? 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający nie ma konkretnych wymagań dotyczących koloru samochodu. Preferowane kolory to: ciemno zielony, ciemno 
granatowy, czarny, biały.  Wykluczone kolory: jaskrawe typu: żółty, jasno zielony itp.  
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 3 miesięczny termin realizacji, gdyż niemożliwe jest aby  wyprodukować pojazd w krótszym czasie, 
jeżeli nie figuruje on na stoku dealera? 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji.  
 
Niniejsze pytanie oraz odpowiedź Zamawiającego zostanie przekazane pocztą elektroniczną do wszystkich Wykonawców 
uczestniczących w niniejszym postępowaniu (zadali pytania i zgłosili chęć uczestnictwa), zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz przesłane pisemnie do tych Wykonawców, dla których forma elektroniczna jest niewystarczająca. 
Niniejsze wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości. 
  

Z poważaniem 
 

   Kamil Wójcik 
                                                                                                                                 Dyrektor Centrum Integracji 
                   Społecznej w Świętochłowicach 

 
 
 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a. 


