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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Dostawa  4 szt. fabrycznie nowych  pojazdów samochodowych dla Zarządu Dróg 

Miejskich. 
Numer postępowania: ZDM/UM/DZP/98/PN/87/20. 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców.  

 

Pytanie 1: 
Dotyczy zadania nr 1 

Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie pojazdu którego pojemność bagażnika wynosi 332 

l zamiast wymaganych 380 l przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań OPZ? 

Odpowiedź: 
Oferty o mniejszej pojemności bagażnika  niż 380 litrów będą traktowane  jako niespełniające 

wymagań OPZ. 

  

Pytanie 2:  
Część 1 

 Wyposażenie (wymagane minimum): 

1. koło zapasowe, podnośnik i klucz do śrub mocowania kół; 

Czy dopuszcza się zestaw naprawczy koła? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zestawu naprawczego koła. 

 

Pytanie 3: 

– dot. cz. 1 

Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu z baterią objętą gwarancją 

przez okres 7 lat? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza dostawy samochodu z baterią objętą gwarancją przez okres 7 lat. 

 

Pytanie 4 : 

– dot. cz. 1 

Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu z baterią objętą gwarancją do 

przebiegu 150 000 km?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza dostawy samochodu z baterią objętą gwarancją do przebiegu 

150 000 km. 

 

Pytanie 5: 

– dot. cz. 1 



 2 

Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu bez systemu ostrzegania o 

pojeździe w martwym polu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza  dostawy samochodu bez systemu ostrzegania o pojeździe w 

martwym polu. 

 

Pytanie 6: 

– dot. cz. 1 

Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu z zestawem naprawczym i 

bez koła zapasowego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza dostawy samochodu z zestawem naprawczym i bez koła 

zapasowego. 

 

Pytanie7: 

– dot. cz. 1 

Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu, w którym sprawność 

akumulatora trakcyjnego po upływie gwarancji wynosić będzie 65% pojemności pierwotnej? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie precyzuje wymaganej sprawności akumulatora trakcyjnego po upływie jego 

gwarancji. 

 

Pytanie 8: 

– dot. cz. 1 

Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu, którego pełne ładowanie z 

gniazda o napięciu 230V trwać będzie 29 godzin, uzyskując przy tym zasięg większy o 60%, 

niż w przypadku samochodu, którego ładowanie z tego samego gniazda trwać będzie do 24 

godzin? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza dostawy samochodu, którego pełne ładowanie z gniazda o 

napięciu 230V trwać będzie dłużej niż 24 godziny. 

 

Pytanie 9: 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę samochodu  do Części II - gdzie  

1/  długość przestrzeni ładunkowej 1620 mm  

2/ wysokość 1244 mm 

3/szerokość przestrzeni ładunkowej  1488 mm 

4/ pojemność skokowa  998 cm   

Odpowiedź:  
1)  Zamawiający  nie wyraża zgody na dostawę samochodu o długość przestrzeni ładunkowej 

1620 mm. 

2)  Zamawiający  nie wyraża zgody na dostawę samochodu o wysokości  1244 mm. 

3)  Zamawiający  nie wyraża zgody na dostawę samochodu o szerokość przestrzeni 

ładunkowej  1488 mm. 

4)  Zamawiający  nie wyraża zgody na dostawę samochodu o pojemności skokowej silnika 

998 cm3. 
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