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Wykonawcy 
  

   

Znak EOP-AZL-000578-2017 
Gdańsk, 12 października 2017 roku 

Dot. Zapytanie ofertowe – N/1/AZ/ZO/18/17 

 

  

WYJASNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA 
 

Na podstawie art. 22 Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, zamawiający 

udziela odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu: Dostawa samochodów osobowych w Centrali 

ENERGA-OPERATOR SA. 

 

Pytanie nr 1: 

czy zamawiający dopuszcza do postępowania samochody w których nie będzie opcji : Regulacja 

podparcia lędźwiowego fotela kierowcy 

Dotyczy części drugiej.  
Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza do postępowania samochody w których nie będzie opcji : Regulacja 

podparcia lędźwiowego fotela kierowcy. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy auta opisane w części 2 i 3 opisu przedmiotu zamówienia mogą być doposażone w zestawy 

Bluetooth montowane w Autoryzowanej Stacji Hyundai dopuszczone do stosowania przez Hyundai 

Motor Poland i posiadające 2 letnia gwarancję  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza doposażenie w zestawy Bluetooth montowane w Autoryzowanej Stacji 

Dealerskiej. 

 

Pytanie nr 3: 

Odnośnie części 2: Czy zamawiający dopuszcza instalacje dedykowanego do w/w części zamówienia 

zestawu głośnomówiącego? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza instalację niefabrycznego  zestawu głośnomówiącego opartego na 

technologii Bluetooth?  

 

Pytanie nr 4: 

Odnośnie części 2: Czy zamawiający dopuszcza konfigurację auta bez regulacji podparcia lędźwiowego 

kierowcy 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza konfigurację samochodu w Części 2 bez regulacji podparcia lędźwiowego 

kierowcy 
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Pytanie nr 5:  

W załączniku „opis przedmiotu zamówienia” widnieje: 

  

I.                     Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu samochodów 

 

W zakresie każdego samochodu będącego przedmiotem dostawy: 

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na perforację blach nadwozia, 

nie krótszej niż standardowa gwarancja producenta na dany model i nie krótszej niż 

10 lat.  

 

Gwarancja na perforację blach nadwozia w przypadku Fiatów to 8 lat, czy takie rozwiązanie jest 

dopuszczalne ? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza gwarancję na perforację blach nadwozia wynoszącą 8 lat. 

 

Pytanie nr 6: 

czy w postępowaniu  N/1/AZ/ZO/18/17 w Części 2  dopuszcza się odstąpienie w specyfikacji od 
regulacji podparcia lędźwiowego fotela kierowcy? 
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza odstąpienie w specyfikacji od regulacji podparcia lędźwiowego fotela 

kierowcy. 
 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający dopuszcza samochód z gwarancją na lakier 2 lata bez limitu kilometrów? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

W związku z zadanymi pytaniami następuje zmiana treści Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

W Rozdziale I Opisu . (Wymagania w zakresie marek, modeli i wersji wyposażenia samochodów: 

 W części 2. Zamawiający usuwa wymaganie zdefiniowane jako „Regulacja podparcia 
lędźwiowego fotela kierowcy” 

 W części 2. Zamawiający zmienia treść wymagania zdefiniowanego jako „System Bluetooth” 
na „System lub zestaw głośnomówiący bluetooth (fabryczny lub niefabryczny) 

 W części 3. Zamawiający zmienia treść wymagania zdefiniowanego jako „System Bluetooth” 
na „System lub zestaw głośnomówiący bluetooth (fabryczny lub niefabryczny) 

 

W Rozdziale III Opisu (Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu samochodów) 

 Zamawiający zmienia brzmienie pkt 3 na: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 
gwarancji na lakier, nie krótszej niż standardowa gwarancja producenta na dany model i nie 
krótszej niż 2 lata bez limitu kilometrów” 

 Zamawiający zmienia brzmienie pkt 4 na: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 
gwarancji na perforację blach nadwozia, nie krótszej niż standardowa gwarancja producenta na 
dany model i nie krótszej niż 8 lat.” 

 

Z poważaniem,  


