
 

ZS/2/U/22 Żukowo, dnia 11.03.2022 r. 
 
 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego pn.: „Najem oraz świadczenie usług 

kompleksowej obsługi serwisowej fabrycznie nowych samochodów 

osobowych” 

 
 

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA  NR 1 Z DNIA 11.03.2022 r. 
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając zgodnie z §30 Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych 

podprogowych obowiązujący w Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o., Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień 

 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia samochodów przedkontraktowych na 

czas produkcji samochodów docelowych? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia samochodów przedkontraktowych. 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści samochody z klimatyzacją automatyczna, ale nie dwustrefową? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza możliwość klimatyzacji automatycznej jednostrefowej. 

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód z klimatyzacją manualną (bez 

klimatyzacji dwustrefowej automatycznej)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza samochód posiadający klimatyzację manualną, bez określenia 

dalszych szczegółowych wymagań. 

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu składania ofert do 18.03.2022 r.? 

Spowodowane to jest koniecznością przeprocesowania zapytania przez finansującego …. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu.  

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści sytuację, w której ze względu na trudną sytuacją z dostępnością 

samochodów, pojazdy zostaną dostarczone w terminie późniejszym z jednoczesnym 

zapewnieniem przez Wykonawcę samochodów zastępczych na cały okres oczekiwania? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 1.  

 

 



W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji 
w treści ogłoszenia o zamówieniu: 

1. Modyfikacji ulega treść pkt 3 Działu III Ogłoszenia, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„3. Wymagane wyposażenie: 

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

- ABS/system stabilizacji toru jazdy/kontrola trakcji 

- centralny zamek 

- immobiliser 

- radio fabryczne 

- wspomaganie kierownicy 

- elektryczne szyby przednie 

- elektryczne lusterka 

- klimatyzacja manualna lub automatyczna 

- kamera cofania 

- inteligentny tempomat aktywny 

- czujnik deszczu 

- światłą do jazdy dziennej w technologii LED 

- światłą przeciwmgielne   

- przednie światła przeciwmgielne” 

2. Modyfikacji ulega treść pkt 15 Działu XI Ogłoszenia, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„15. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej: 

Adres: 
       Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. 
       ul. Pod Otomino 44 
       83-330 Żukowo 

Opis: „Oferta na abonament samochodów osobowych - ZS/2/U/22 

                        NIE OTWIERAĆ PRZED  18.03.2022 r. godz. 09:00” 

3. Modyfikacji ulega treść pkt 1 Działu XII Ogłoszenia, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„2. Termin składania ofert upływa w dniu  18.03.2022 r. o godz.  08:45.” 

4. Modyfikacji ulega treść pkt 5 Działu XII Ogłoszenia, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

 „5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2022 r. o godz. 09:00  w siedzibie 
zamawiającego: ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo.” 

 

 

 

 

            Michał Sirocki – Prezes Zarządu 

 
 
                                                                      ....................................................…………………………………………. 

                                                                        podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej 


