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Wrocław, 05.07.2018 

Nr sprawy: USK/DZP/PN-190/2018 

 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (1) 

 

 

Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu 

osobowego oraz dostawczego na potrzeby USK zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły 

zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje: 

 

Zapytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści w postepowaniu pojazd o parametrach: 

Część I 

1/ moc silnika 77 kW 

2/ drugi rząd siedzeń w formie składanej kanapy, dzielonej 40/60, oparcia bez regulacji, z zagłówkami 

 Odpowiedź 

Zamawiający w pakiecie 1 dopuszcza pojazd o mocy silnika 77kW, drugi rząd siedzeń w formie składanej kanapy, 

dzielonej 40/60, oparcia bez regulacji, z zagłówkami, pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 

 

Zapytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści w postepowaniu pojazd o parametrach: 

Część II 

1/ zużycie paliwa 8,2 l/100 km 

2/ tylne zawieszenie – wzmocnione, oś sztywna, resor jednopiórowy 

Odpowiedź  

Zgodnie z SIWZ 

 

Zapytanie nr 3 

Czy dopuszczają Państwo Samochód  bez poduszki dla pasażera? 

Odpowiedź 

Zamawiający w pakiecie 2 dopuszcza pojazd bez poduszki powietrznej pasażera, pozostałe parametry przedmiotu 

zamówienia zgodnie z SIWZ. 

 

Zapytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 samochód dostawczy bez poduszki powietrznej pasażera? 

Odpowiedź 

Zamawiający w pakiecie 2 dopuszcza pojazd bez poduszki powietrznej pasażera, pozostałe parametry przedmiotu 

zamówienia zgodnie z SIWZ.  

 

Zapytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 samochód  osobowy z mocą silnika min. 73kW i maksymalnym momentem 

obrotowym min. 254Nm? 

Odpowiedź 

Zamawiający w pakiecie 1 dopuszcza pojazd o mocy silnika min. 73kW i maksymalnym momentem obrotowym min. 

254Nm, pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 

 

Zapytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1. samochód z kanapą w drugim rzędzie ze składanym i dzielonym 

asymetrycznie oparciem 2/3-1/3, bez regulacji oparcia?  

Odpowiedź 
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Zamawiający w pakiecie 1 dopuszcza pojazd z kanapą w drugim rzędzie ze składanym i dzielonym asymetrycznie 

oparciem 2/3-1/3, bez regulacji oparcia, pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 

 W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści 

oferty. 

 

 

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 12a ust. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert. 

 

Termin składania ofert: 10.07.2018 r. godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert:  10.07.2018 r. godz. 13:00 

 

 

Pouczenie: 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 
Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. Jana Mikulicza – Radeckiego 
we Wrocławiu 

 
Magda Jellin 

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


