Warszawa, dnia 8 maja 2020 r.
Znak sprawy: ZPI.2610.4.2020

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania: Wynajem długoterminowy dwóch samochodów
klasy H – kombivan wraz z obsługą serwisową i ubezpieczeniową
przez okres 36 miesięcy
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (Zamawiający)
działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm), przekazuje
treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami (kolejność numeracji pytań
zgodnie z kolejnością wpływu do Zamawiającego):
Pytanie nr 5:
Co dla Zamawiającego oznacza zapis „dodatkowy komplet dywanów
gumowych”? Ile i z jakiego materiału komplety dywanów wymaga
Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający wymaga wyposażenia przekazywanych pojazdów w komplet
dywaników gumowych dla kierowcy i pasażerów, które będą służyły ochronie
wykładziny samochodowej przed zniszczeniem i zabrudzeniem w warunkach
deszczowych i zimowych. Dywaniki powinny być wykonane z gumy lub innego
tworzywa wodoodpornego, dostosowane do wymiarów pojazdu. Nie
dopuszcza się dostarczenia dywaników, które z uwagi na rozmiar lub kształt
lub zastosowany materiał będą powodowały ryzyko zablokowania pedałów
albo w sposób niedostateczny chroniły wykładzinę przed zniszczeniem.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający akceptuje, aby dostarczone auta były wyposażone
w fabryczny system nawigacji?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdów wyposażonych w fabryczny
system nawigacji.
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Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający akceptuje biały kolor dla oferowanych pojazdów?
Ze względu na krótki termin dostawy musimy polegać na autach z placu.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdów w białym kolorze nadwozia.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy pojazdów do 30 lipca br.?
Panująca pandemia sprawiła, że wszystkie naszej zamówienia są mocno
opóźnione, a co za tym idzie dostarczone do nas zostaną właśnie w lipcu.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu dostawy pojazdów.
Wymogiem określonym przez Zamawiającego jest przekazanie pojazdów do
użytkowania w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd w którym kolumna kierownicy będzie
regulowana w jednej płaszczyźnie ?
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu z kolumną kierowniczą
regulowaną w dwóch płaszczyznach z uwagi na potrzeby różnych
użytkowników przekazanych pojazdów.

W wyniku udzielonych wyjaśnień postanowienia treści SIWZ, w tym
termin składania ofert, nie uległy zmianie.

p.o. Dyrektora Instytutu
/-/
dr Jacek Szczot
(podpis na oryginale dokumentu)

Strona 2 z 2
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, Tel: +48 22 11 25 200,
E-mail: iel@iel.pl | NIP: 525 000 76 84, REGON: 000037902
Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000047884

