
 

 

   
 

Tarnów, 10.11.2021 r. 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

postępowania nr  AD-271-2-24/2021 
na zamówienie pn.:  

Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Muzeum Okręgowego  w Tarnowie 
. 

 

W związku z pytaniem  Wykonawcy : 

Pytanie nr 1  
Czy strona zamawiająca dopuszcza realizację zamówienia do końca 2022 r.? 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający  nie dopuszcza realizacji zamówienia do końca 2022 r. 

  

Pytanie nr 2  
Czy długość przestrzeni bagażowej ma znaczenie (występują dwie długości modelu, który chcielibyśmy 

zaproponować)? 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla każdej z proponowanych wersji samochodu jeśli chodzi o  

 długość. 

 
Pytanie nr 3  
Dot. OPZ pkt 19. - Czy dopuszczone będzie zastosowanie zestawu naprawczego zamiast koła zapasowego 
(niedostępne dla RP2022)? 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zestawu naprawczego zamiast koła zapasowego. 

 

Pytanie nr 4  
Dot. OPZ pkt 12. - Czy fotele II rzędu mają być wyciągane, czy mogą być składane - podłoga prawie równa ? 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający dopuszcza składane fotele II rzędu. 
 
Pytanie nr 5  
Dot. OPZ pkt 22. - chodzi oczywiście o szyby przednie elektryczne 
Odpowiedź nr 5 

 Zamawiający dopuszcza ręczne otwieranie tylnych szyb. 
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Pytanie nr 6  
Czy termin składania ofert może zastać przedłużony do 16.11.2021? 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 16.11.2021 r. 
 
Pytanie nr 7  
Dot. "Gwarancja, rękojmia oraz serwis" - czy strona zamawiająca dopuszcza: "Termin gwarancji biegnie od 
daty I rejestracji" ? - tak przewidują warunki gwarancji Opel 
Odpowiedź nr 7 

Zamawiający dopuszcza bieg terminu gwarancji od daty pierwszej rejestracji. 
 
Pytanie nr 8  
Czy strona zamawiająca dopuszcza: "Wynagrodzenie i warunki płatności" - Na cenę określoną w w/w 
punkcie składają się np.:  faktura za samochód + faktura za opony + faktura za alarm? 
Czy musi to być jedna całościowa faktura? 
Odpowiedź nr 8 

Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych. Wymagana jest jedna faktura za realizację przedmiotu 
umowy. 
 
Pytanie nr 9 
Dot. OPZ pkt 2 "system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)" u nas "Opel Connect" - czy 
strona zamawiająca dopuszcza brak tej opcji (obecnie opcja niedostępna do odwołania ) 
Odpowiedź nr 9 

Zamawiający wymaga wyposażenie samochodu w system automatycznego powiadamiania ratunkowego 
(eCall) lub równoważny. 
 
 Pytanie nr 10 
Proszę o wykreślenie pkt 12 w załączniku nr 2 Projekt Umowy, jednocześnie mogę zapewnić, że dołożymy 
wszelkich starań aby w razie koniecznej potrzeby udostępnić inne auto zastępcze na czas naprawy lub 
przeglądu. 
Odpowiedź nr 10 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści umowy w tym zakresie. 
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