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Odpowiedzi na pytania 

    

 

Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego na: Dostawę motocykli  dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Toruniu  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 18 stycznia 2013 

roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:  

Pyt. 1.:  

 

 

Odp.: Zamawiający określił hamulce jako tarczowe (Załącznik nr 3B do SIWZ).  

 

Pyt. 2:  

 

Odp.:  Zamawiający uważa, że Dostawca motocykli instalując dodatkowe 

oprzyrządowanie bezpieczeństwa przestrzega warunków homologacji pojazdu  

i wymagań przepisów technicznych w zakresie bezpiecznej eksploatacji maszyn  

i pojazdów.  

 

Pyt.3.:

 
Odp.: Roczny przebieg dotychczasowych motocykli to 10 tys.  
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Pyt. 4.: 

 
 
Odp.: Zamawiający stosuje się do przepisów Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (art. 94 Ustawy).  
 
 
Pyt.5.   

 
 
 
Odp.: Zamawiający wymaga podstawienia po 1 motocyklu z kategorii: A, A1, 
A2.  
 
Pyt. 6. W związku z ogłoszonym przez WORD w Toruniu przetargiem na dostawę 
motocykli egzaminacyjnych proszę o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na dostarczenie motocykli starszych niż 6 miesięcy licząc od daty 
dostarczenia motocykli do Zamawiającego (pkt. 3.2. SIWZ). Cykl produkcyjny 
motocykli japońskich przeznaczonych na rynek europejski zakłada wzmożoną 
produkcj ę w pierwszej połowie roku kalendarzowego i szczątkowe lub zerowe ilości 
dostaw pojazdów wyprodukowanych w końcowych miesiącach roku. Co więcej - 
żaden z dokumentów dostarczanych przez importera nie zawiera informacji o 
dziennej dacie produkcji pojazdu. Numer VIN zawiera informacj ę wyłącznie o roku 
modelowym. Dane nt. dziennej daty produkcji poszczególnej sztuki można uzyskać 
wyłącznie w drodze zapytania składanego u producenta pojazdu. Jako Sprzedawca 
jesteśmy w stanie zagwarantować, że dostarczone motocykle nie będą 
wyprodukowane wcześniej niż w roku 2012. Motocykle wyprodukowane w roku 
2013 będą dostępne do sprzedaży w połowie marca. 
 
Odp.: Zamawiający dopuści ofertę na motocykle z wcześniejszych miesięcy 2012 
roku.   


