
 

 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.  

   z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 
PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY 

na realizację zamówienia sektorowego  

o wartości poniżej 428 000 euro 

pn.: 
 

„Dostawa 3 samochodów na potrzeby Spółki                                                         

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie” 

 
Sprawa nr 7/ZS/DZ/2021 

 
 

działając zgodnie z § 54 ust. 2, Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Tramwaje Szczecińskie 

Sp. z o.o. w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/DZ/2021 Prezesa Zarządu Spółki 

Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 1 marca 2021 r., 

przekazuje wykonawcom treść zapytań, jakie wpłynęły w związku z powyższym 

postępowaniem wraz z następującym wyjaśnieniem: 

Zapytanie I o treści: 

 
„czy ze względu na sytuację (pandemia, przestoje w fabrykach), Zamawiający dopuszcza dłuższy niż 120 dni 
termin realizacji, np. 180 dni?” 
 
Zamawiający wyjaśnia:  

 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 28 grudnia 2021r. Zamawiający 

dokona modyfikacji treści SP w tym zakresie. 

                   

Zapytanie II o treści: 

 
„W związku z ogłoszeniem na dostawę samochodów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dla części 
I dopuści pojazd o długości bagażnika 1450mm?” 
 
Zamawiający wyjaśnia:  

 

Zamawiający dla części I dopuszcza pojazd o długości bagażnika 1450 mm. Zamawiający dokona modyfikacji 

treści SP w tym zakresie. 

 

Zapytanie III o treści: 

 
„po analizie opublikowanego przetargu mam kilka pytań odnośnie wymaganych samochodów: 
1) Czy będą brane pod uwagę oferty z samochodami o innych parametrach jeżeli chodzi o wymiary pojazdu 
(szczególnie wysokość przestrzeni ładunkowej)? 
2) Czy można złożyć ofertę częściowo (tylko na pojazd osobowy)?” 



 
Zamawiający wyjaśnia:  
 

Ad. 1. Zamawiający będzie brał pod uwagę oferty z samochodami o parametrach odpowiadających 
wymaganiom zamawiającego określonym w SP w rozdz. XIX w załącznikach nr 1, 2 oraz 3 do opisu 

przedmiotu zamówienia. Oferty z pojazdami o wymiarach wykraczających poza podane zostaną pominięte 

jako nie odpowiadające treści SP. 
 

Ad. 2. Zgodnie z zapisem ujętym w SP w rozdz. II pkt 11, cyt.: „Oferta nie musi obejmować całości 
zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać 
oferty na wszystkie części zamówienia wymienione w rozdziale XIX SP lub na wybraną przez 
siebie część/części zamówienia.” 
 

 
 

 
 

                             PREZES ZARZĄDU 

 
    Krystian Wawrzyniak 
                          

                            ……………………….. 
 


