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Warszawa, dnia 27.03.2014 r. 

 

EZ/ZP-3/2014 

 

 

 

Wykonawcy: 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 

 

 

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), 
przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w 
przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o mocy 
silnika 136 KM? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zmianę minimalnej mocy pojazdu tj. 136 
KM. 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o wysokości 
wewnętrznej 1295 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wewnętrznej pojazdu do 
1295 mm. 

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o szerokości 
wewnętrznej 1428 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości wewnętrznej 
pojazdu. 

Pytanie 4: Czy Zamawiający z uwagi na wymóg zaoferowania samochodu 
osobowego typu kombi 9 osobowy (1 + 8) dopuści do zaoferowania pojazd 
z dwumiejscową ławką pasażerską z przodu obok kierowcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd z dwumiejscową 
ławką pasażerską z przodu obok kierowcy. 

Pytanie 5: Czy Zamawiający z uwagi na zamontowanie dwuosobowej ławki 
w I rzędzie obok siedzenia kierowcy oraz możliwości konfiguracyjne 
pojazdu odstąpi od wymogu zamontowania w pojeździe poduszek 
bocznych w oparciach siedzeń? Pozostałe systemy bezpieczeństwa 
wymagane przez Zamawiającego pozostają bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie odstąpi od wymogu zamontowania w pojeździe 
minimum dwóch  poduszek bocznych w oparciach siedzeń w I rzędzie. 

Pytanie 6: Czy wymiary podane przez Zamawiającego dotyczą przestrzeni 
pasażersko ładunkowej czy zamawiający ma na myśli wymiar wewnętrzny 
całego samochodu łącznie z przestrzenią kierowcy w I rzędzie? 
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Odpowiedź: Wymiary podane przez Zamawiającego dotyczą przestrzeni 
pasażersko ładunkowej.  

Pytanie 7: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie samochodu bez 
kurtyn powietrznych? Opcje te nie są dostępne dla wersji 9 osobowej i 
długim rozstawie osi? 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na brak w zaoferowanym samochodzie 
kurtyn powietrznych. 

Pytanie 8: Czy Zamawiający wymaga zamontowania haku stałego czy 
demontowalnego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamontowania haka demontowalnego. 

 

 
 


