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AGENCJA WYWIADU                                         Warszawa, 21.07.2021 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/15/2021  

na dostawę samochodów osobowych. 

    

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCO W 

DO TREŚ CI ŚPECYFIKACJI WARUNKO W   

ZAMO WIENIA (ŚWZ) 

   

Agencja Wywiadu, działając na podstawie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia  

11 wrzes nia  2019 r. – Prawo zamo wien  publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z po z n. 

zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania do tres ci Śpecyfikacji Warunko w 

Zamo wienia.   

  

Pytanie nr 1: 

Dot. załącznika nr 3 do ŚWZ pn.: „Projekt Umowa Nr ….. /2021”: 

§  Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści par. 6 ust. 3 z obecnie zapisanej  

na „Zamawiający ma prawo, bez utraty gwarancji, o której mowa w ust. 2, do montażu  

w Pojazdach środków łączności radiowej oraz sprzętu dla uprzywilejowania pojazdów  

i innego specjalistycznego wyposażenia, z uwzględnieniem wytycznych technicznych  

dla producentów zabudów wydanych przez producenta pojazdu bazowego, oraz  

po uprzedniej konsultacji z przedstawicielami producenta pojazdu bazowego”  ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający zmienia tres c  § 6 ust 3 projektu umowy na następującą: „Zamawiający  

ma prawo, bez utraty gwarancji, o kto rej mowa w ust. 2, do montaz u w Pojazdach 

s rodko w łącznos ci radiowej oraz sprzętu dla uprzywilejowania pojazdo w i innego 

specjalistycznego wyposaz enia, z uwzględnieniem wytycznych technicznych  

dla producento w zabudo w wydanych przez producenta pojazdu bazowego  ”. 

 

Pytanie nr 2: 

Dot. załącznika nr 1b do ŚWZ pn.: „Śzczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I” (część nr 2 zamówienia): 

Pkt. 13 OPZ (Wyposażenie samochodu). W przypadku skrzyni biegów automatycznej  

w oferowanym przez nas pojeździe brak jest tzw. „gałki” dźwigni zmiany biegów.  

W miejsce tego elementu producent pojazdu przewidział plastikową dźwignię kierunku 

jazdy zamontowaną przy kierownicy i będącą wymienną częścią kolumny kierownicy. 

Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z obszycia tego elementu oraz pozostawienie  

go w stanie dostarczanym fabrycznie? Element wykonany jest z wysokiej jakości 

plastiku oraz z wykorzystaniem elementów połyskowych, estetyczny i ergonomiczny, 

posiada przycisk położenia parkingowego „P” a jego obszycie w naszym  odczuciu  

nie poprawiłoby komfortu eksploatacji oraz utrudniłoby używanie elementu. W takiej 

konfiguracji nadal możliwa jest kierownica fabrycznie obszyta skórą.  
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Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyraża zgodę na plastikową, nieobszytą skórą, dźwignię kierunku jazdy 

zamontowaną przy kierownicy i będącą wymienną częścią kolumny kierownicy . 

 

Pytanie nr 3: 

Dot. załącznika nr 1b do ŚWZ pn.: „Śzczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I” (część nr 2 zamówienia): 

Pkt. 18 OPZ (Wyposaz enie samochodu). Czy zamawiający w miejsce reflektoro w 

ksenonowych dopus ci nowoczesne os wietlenie przednie w technologii LED? Os wietlenie 

LED jest dostępne jako fabryczne rozwiązanie producenta. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę na oświetlenie przednie w technologii LED . 

 

Pytanie nr 4: 

Dot. załącznika nr 1b do ŚWZ pn.: „Śzczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I” (część nr 2 zamówienia): 

Pkt. 26 i Pkt. 27 OPZ (Wyposaz enie samochodu). Czy elementy opisane w tych punktach 

są kaz dorazowo wymagane czy są opcjonalne? W kolumnie trzeciej tabelki brak jest 

przypisanych sło w „wymagane”. Prosimy o doprecyzowanie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający informuje, że wyposażenie wymienione w pkt 26 i 27 jest wymagane. 

 

Pytanie nr 5: 

Dot. załącznika nr 1b do ŚWZ pn.: „Śzczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I” (część nr 2 zamówienia): 

Pkt. 34 OPZ (Wyposaz enie samochodu). W pojez dzie o oczekiwanej przez 

zamawiającego długos ci całkowitej nie mniejszej niz  5300 [mm] brak jest kurtyn 

powietrznych dla pasaz ero w. Czy zamawiający dopus ci do zaoferowania pojazd kto ry 

posiada jedynie kurtyny powietrzne kierowcy i pasaz era z przodu oraz nieposiadającego 

kurtyn powietrznych dla pasaz ero w w dalszych rzędach (rząd 2, 3 i ew. 4)? Kurtyny 

powietrzne na całej długos ci pojazdu przy długos ci całkowitej pojazdu pow. 5300 [mm] 

oraz przy zachowaniu pozostałych parametro w nigdy nie były i nie są dostępne, 

dostępne natomiast kaz dorazowo były i są kurtyny kierowcy i pasaz era obok kierowcy. 

Prosimy o odpowiedz . 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający wyraża zgodę na kurtyny powietrzne tylko dla kierowcy i pasażera  

z przodu.  

 

Pytanie nr 6: 

Dot. załącznika nr 1b do ŚWZ pn.: „Śzczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I” (część nr 2 zamówienia): 

Pkt. 34 OPZ (Wyposaz enie samochodu). W przypadku braku zgody na zaoferowanie 

pojazdu niewyposaz onego w kurtyny powietrzne dla pasaz ero w w 2, 3 i ew. 4 rzędzie, 



 

 3/3 

prosimy o informację czy zamawiający dopus ci pojazd o długos ci całkowitej 5140 [mm]? 

W pojez dzie o takiej długos ci całkowitej moz liwe jest zamo wienie pojazdu 

wyposaz onego w kurtyny na całej długos ci pojazdu. Prosimy o odpowiedz  dot. długos ci 

całkowitej pojazdu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający wyraził zgodę na kurtyny powietrzne tylko dla kierowcy i pasażera  

z przodu. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na pojazd o długości całkowitej 

mniejszej niż 5300 mm. 

 

Pytanie nr 7: 

Dot. załącznika nr 1b do ŚWZ pn.: „Śzczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I” (część nr 2 zamówienia): 

Pkt. 5 OPZ (Dane Techniczne). Czy zamawiający życzy sobie układu foteli 3+3+3 czy 

dopuszcza 2+2+2+3? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający informuje, że układ foteli jest dowolny. 

 

Pytanie nr 8: 

Dot. załącznika nr 1b do ŚWZ pn.: „Śzczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I” (część nr 2 zamówienia): 

Pkt. 5 OPZ (Dane Techniczne). Czy zamawiający dopuszcza pojazd 8-osobowy w układzie 

foteli 2+3+3? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody na pojazd 8-osobowy.  

 

Pytanie nr 9: 

Dot. załącznika nr 1b do ŚWZ pn.: „Śzczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I” (część nr 2 zamówienia):  

Pkt. 4 OPZ (Wyposażenie samochodu). Czy zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony 

w koła ze stopów lekkich o średnicy osadzenia nie mniejszej niż 17 cali? Oferowany 

przez nas pojazd dostępny jako wariant 9-osobowy może posiadać jedynie koła  

o średnicy 17 cali. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający wyraża zgodę na koła 17 cali. 

 

Pytanie nr 10: 

Dot. pojazdów z zadania 2, 3 i 4: 

Proszę o podanie informacji o planowanych s rednich rocznych przebiegach jakie będą 

pokonywały pojazdy o kto rych mowa w tych zadaniach?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający informuje, że planowany przebieg roczny to około 20 000 km. 


