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WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJE, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

  

W związku z ogłoszonym postępowaniem WA.2321.8.2021.JOL z dnia 30.04.2021 r. 

dot. Dostawy samochodu służbowego dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie, wpłynęły zapytania dotyczące treści szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z pojemnością minimalną bagażnika 596l?  

 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający zmienia treść pkt. 1 ppkt. 8 Zapytania ofertowego w zakresie 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania 

ofertowego, który otrzymuje brzmienie: 

„8) pojemność minimalna bagażnika – min. 590 l” 

 

 

PYTANIE 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z pełną gwarancją 36m z limitem 100 000km?  

 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający zmienia treść pkt. 2 Zapytania ofertowego w zakresie Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego, który 

otrzymuje brzmienie: 

„2. Zamawiający w chwili wydania przedmiotu umowy wymaga dostarczenia 

pisemnej minimum 2 letniej gwarancji z limitem 100 000 km na przedmiot umowy, 

z zastrzeżeniem na podzespoły mechaniczne:  minimum dwa lata z limitem 

100 000 kilometrów. Gdy producent przewiduje gwarancję dłuższą przyjmuje się 

gwarancję producenta. W przypadku gdy okresy gwarancji różnią się w jej 

elementach (np. inny okres na zamontowane podzespoły mechaniczne, inny na 

elementy lakierowane, inny na perforację blach itp.) należy wskazać osobno te 

okresy z ich uszczegółowieniem. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalne są 

zapisy gwarancji zawierające serwisowanie auta we wskazanym autoryzowanym 

serwisie producenta. Zamawiający wymaga aby najpóźniej 7 dni przed 

planowanym terminem wydania przedmiotu umowy, Wykonawca przedłożył 

projekt gwarancji do akceptacji przez Zmawiającego. Oświadczenie gwarancyjne 

powinno zawierać w szczególności: 

1) Nazwę i adres gwaranta. Jeśli gwarantem jest zagraniczna firma (np. koncern 

samochodowy), w oświadczeniu gwarancyjnym powinny znaleźć się dane 

polskiego przedstawiciela tego koncernu. 

2) Czas trwania gwarancji. Okres gwarancji określa gwarant, ale jeśli w 

oświadczeniu gwarancyjnym nie znajdzie się zapis o długości gwarancji, to 

przyjmuje się, w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, że gwarancja auta trwa dwa 



 
 

lata od momentu, w którym nabywca otrzymał swój samochód. 

3) Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej (czy obejmuje tylko Polskę czy całą 

Europę). 

4) Jakie uprawnienia przysługują nabywcy auta w przypadku stwierdzenia wady 

samochodu. 

5) W gwarancji musi znaleźć się także zapis: „Gwarancja nie wyłącza, nie 

ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o 

rękojmi za wady rzeczy sprzedanej” 

6) Termin usunięcia usterki od momentu przekazania auta do naprawy nie 

dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. W przypadku technologicznej niemożności 

wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 7 dni Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu od 8–ego dnia przekazania samochodu do naprawy samochód 

zastępczy co najmniej segmentu C, preferowany diesel.” 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 

12.05.2021 r.  

 

Pozostałe zapisy postępowania nie ulegają zmianie.  
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