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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 5 lutego 2013 

roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:  

 

Pyt. 1.: Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie jako awarię motocykla.  

Czy powyższe określenie dotyczy również uszkodzeń powstałych w wyniku 

wypadku, kolizji, przewrócenia motocykla lub jego niewłaściwej obsługi?  

Odp.: Zamawiający rozumie poprzez awarię motocykla niemożność prawidłowego 

funkcjonowania pojazdu, uniemożliwiającą przeprowadzanie egzaminu praktycznego 

niewynikającej z kolizji, wypadku i niewłaściwej obsługi pojazdu.  

 

Pyt. 2.: Czy Zamawiający zgadza się na przedłużenie terminu usunięcia awarii 

motocykla do 7 dni w przypadku naprawy wymagającej zastosowania części 

niedostępnych aktualnie w magazynie serwisu?  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pyt. 3. Czy Zamawiający zgadza się na serwisowanie pojazdów  

w Autoryzowanej Stacji Obsługi zlokalizowanej w Toruniu, oddalonej 15 km od 

granic miasta Grudziądz, w przypadku gdy motocykl będzie przetransportowany do 

serwisu na koszt Dostawcy? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że motocykl zostanie 

przetransportowany na koszt Dostawcy do serwisu i z powrotem do Oddziału 

Terenowego Zamawiającego w Grudziądzu.  

  

Pyt. 4.: Czy Zamawiający zgadza się poinformować uczestników przetargu  

o terminie jazdy próbnej z 10-dniowym wyprzedzeniem? Ze względu na konieczność 

przygotowania motocykli i dostarczenie ich pod wskazany adres 1-dniowy termin 

nie jest wystarczający.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu do 7 dni.  
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Pyt. 5.: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia przez Dostawcę 

standardowego siedziska motocykla kat. A do wysokości spełniającej wymagania 

SIWZ: 700-800 mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.  

 

 

 

 

 

 

 


