KANCELARIA
SENATU

Warszawa, 25 marca 2022 r.

BIURO PRAWNE, KADR I ORGANIZACJI

BPKO.SZP.350.2.2022

Do wszystkich wykonawców:

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę samochodów osobowych.

Wyjaśnienia treści SWZ, informacje: o przedłużeniu
terminu składania ofert, o zmianie treści SWZ
i o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
(Podstawa prawna: art. 284 ust. 3 i 6 i art. 286 ust. 1, 5, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych)

W związku z nadesłanym w dniu 24 marca 2022 r. wnioskiem o wyjaśnienie treści
specyfikacji warunków zamówienia z dnia 18 marca 2022 r. w wyżej wymienionym
postępowaniu, zamawiający udziela następujących wyjaśnień, i informuje o zmianach
treści SWZ i o przedłużeniu terminu składania ofert:
Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuści pojazd o silniku o pojemności 1598 cc i mocy łącznej układu
hybrydowego 225 KM?
Odpowiedź 1:
Nie. Zamawiający nie dopuści pojazdu o silniku o pojemności 1598 cc i mocy łącznej
układu hybrydowego 225 KM.
Pytanie 2:
Czy zamawiający dopuści pojazd o wysokości 1403 mm?
Odpowiedź 2:
Nie. Zamawiający nie dopuści pojazdu o wysokości 1403 mm.
Pytanie 3:
Czy zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi 2793 mm?
Odpowiedź 3:
Nie. Zamawiający nie dopuści pojazdu o rozstawie osi 2793 mm.

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 90 33, e-mail: bpko@senat.gov.pl

1) W SWZ w pkt 9.1. (str. 4) jest:
„9.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez
30 dni, tj. do dnia 26 kwietnia 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
w dniu upływu terminu składania ofert.”
Pkt 9.1. po zmianie:
„9.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30
dni, tj. do dnia 28 kwietnia 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
w dniu upływu terminu składania ofert.”
2) W SWZ w pkt 11.1. (str. 6) jest:
11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 marca 2022 r., do godz. 12:00.
Pkt 11.1. po zmianie:
11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 marca 2022 r., do godz. 12:00.
3) W SWZ w pkt 12.1. (str. 6) jest:
12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2022 r., o godzinie 12:30.
Pkt 12.1. po zmianie:
12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2022 r., o godzinie 12:30.
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz zmiana
terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert są wiążące dla wykonawców i stanowią
integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia jest zamieszczone na https://miniportal.uzp.gov.pl/ i na
https://www.senat.gov.pl/kancelaria/zamowienia-publiczne
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