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Ch przez WORD Toruń 

WSZYSCY OFERENCI 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa samochodów 
osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Toruniu i Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu”.  
Nr ZA.332-8/PN/2015 

 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 20014 roku – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej 
„Ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 
Pytania I  
  
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na dostawę  samochodów 
osobowych zwracam się z zapytaniem czy dopuszczają Państwo do przetargu 
pojazdy: 
 
-z kołem zapasowym dojazdowym 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje że, zgodnie z Dz.U. poz. 951 z dnia 22 sierpnia 2013 roku  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia, Rozdział 13 § 43.1 pkt 8 wymagane jest ogumione koło 
zapasowe. 
 
-z sygnalizacją o niezapiętych pasach bezpieczeństwa tylko dla 
kierowcy i przedniego pasażera 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dopuszcza pojazdy wyposażone w urządzenia sygnalizujące 
niezapięcie pasów bezpieczeństwa tylko dla kierowcy i przedniego pasażera 
 
- z terminem dostawy do 31.03.2016 roku 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza terminu dostawy do 31.03.2016 roku 
 
 
Pytania II 
 
- czy auta mają być zarejestrowane? (czy ewentualny koszt rejestracji 
i badań ująć w kosztorysie? ) 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że samochody nie muszą być zarejestrowane przez 
Wykonawcę, ale przed ich dostawą  poddane badaniom technicznym przez stację 
kontroli pojazdów pod kątem przystosowania pojazdów do przeprowadzania 
egzaminów państwowych na kategorię B prawa jazdy, zgodnie z art. 24 Ustawy  
o kierujących pojazdami i art. 81 ust. 11 pkt 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Dokument z badania winien być dostarczony do każdego pojazdu, zarówno 
nowego jak i używanego.  
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- czy jest możliwość dostarczenia aut w terminie 26-27 luty? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza dostawy aut w terminie 26-27 luty 2016 r. 
 
- czy wszystkie auta mają być w jednakowym kolorze? (możemy mieć 
problem z autem dla niepełnosprawnych w takim samym kolorze) 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dopuszcza  dwa kolory aut, w kolorze  zgodnym z Załącznikiem 
nr 5 do SIWZ, a auto dla osób niepełnosprawnych w kolorze dowolnym.   
 
- czy możemy zaproponować auta w 4 kolorach ( biały, czarny, szary, 
srebrny ) ?  
Wyjaśnienie 
Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, Zamawiający dopuszcza nadwozie 
w kolorach: grafitu, szarości, srebrnoszarego. Zatem, kolory: szary  i srebrny 
spełniają wymagania SIWZ.   
 
- czy moc silników może wynosić 60 kM? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza mocy silnika 60 kM. 


