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Uczestnicy postępowania 

 

 

 

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późn. zm.) na usługę wynajmu samochodu osobowego klasy niższej średniej 

(segment C) na potrzeby LAWP w Lublinie 

 

 

Pytanie nr 1.  

 
Proszę o informację czy dopuszczają Państwo przedłużenie do 31.03.2017 terminu dostarczenia auta 
docelowego oraz czy dopuszczają Państwo auto zastępcze w klasie wyższej niż wymagany w 
zamówieniu (wyposażenie auta byłoby zgodne z wymaganym tylko klasa auta wyższa ewentualnie 
klasa pojazdu zgodna z wymaganą, wyposażenie również zgodne z wymaganym tylko skrzynia 
manualna).  

 

Odpowiedź.  
Termin dostarczenia auta docelowego to 28.02.2017 r., Zamawiający nie przewiduje zmiany 

terminu. 

Samochód zastępczy musi posiadać parametry równoważne z samochodem oferowanym przez 

Wykonawcę, zgodne z Załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym 

dokumencie Zamawiający wskazuje minimalne parametry i wyposażenie  samochodu 

oferowanego. Samochód oferowany oraz tym samym samochód zastępczy muszą spełniać 

jednocześnie wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego.  

 

 

Pytanie nr 2.  
Proszę również o sprecyzowanie ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia wymagają Państwo mocy 
silnika min 120KM (załącznik numer 1) natomiast w poprawionym załączniku numer 3 wzór 
szczegółowego opisu zamówienia podana jest moc silnika min. 130KM.  

 

Odpowiedź.  
Prawidłowa moc silnika została wskazana w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Wzoru szczegółowego opisu oferowanego samochodu  - 

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert. 
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Pytanie nr 3.  
Jednym z wymagań technicznych jest rozstaw osi min 2600 mm - czy dopuścicie Państwo auto z 
rozstawem osi 2595 mm? 
 

Odpowiedź.  
Zamawiający Wyraża zgodę na tę zmianę.  Minimalny dopuszczalny rozstaw osi to 2594 mm. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 1 do 

Zaproszenia do składania ofert 

 

Zmienione Załączniki nr 1 i nr 3 zostały opublikowane na stronie Zamawiającego oraz w Bazie 

konkurencyjności.   
 

 

 

 

Zatwierdził z upoważnienia 
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