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AGENCJA WYWIADU                                         Warszawa, 03.08.2021 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 11: 

Dot. załącznika nr 1b do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I”. 

Pkt. 10 OPZ: Czy zamawiający dopuszcza w drugim i w trzecim rzędzie fotele, w których 

jeden fotel (skrajny) jest uchylny, kanapa jest 2-osobowa, a każde z oparć składa  

się osobno? W takim układzie demontaż całkowity foteli w trzecim rzędzie polega  

na wyjęciu jednego pojedynczego fotela skrajnego oraz dwu-osobowej kanapy  

z oddzielnymi oparciami. Pojazd który jesteśmy w stanie zaoferować nie posiada 

oddzielnych foteli pojedynczych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd z drugim i  trzecim rzędem foteli, w kto rych jeden 

fotel (skrajny) jest uchylny, kanapa jest 2-osobowa, a kaz de z oparc  składa się osobno.  

 

Pytanie nr 12: 

Dot. załącznika nr 1b do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I”. 

Pkt. 14 OPZ: Czy zamawiający dopuszcza lusterka, których obudowa jest w kolorze 

nadwozia ale wykonana jest z plastiku? W fabrycznej ofercie producenta do pojazdu, 

który zamierzamy zaoferować brak jest lusterek których obudowa jest lakierowana. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający wyraża zgodę na pojazd z lusterkami, których obudowa jest wykonana  

z plastiku, w kolorze nadwozia. 

 

Pytanie nr 13: 

Dot. załącznika nr 1b do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I”. 



 

 2/5 

Pkt. 15 OPZ: Czy zamawiający dopuszcza pojazd, w którym zderzaki są wykonane  

z plastiku ale są w kolorze nadwozia (nielakierowane/matowe)? Z fabrycznej gamy 

producenta możemy zaoferować lakierowane lub nielakierowane zderzaki. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd ze zderzakami wykonanymi z plastiku, 

lakierowanymi w kolorze nadwozia. 

 

Pytanie nr 14: 

Dot. załącznika nr 1b do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I”. 

Pkt. 15 OPZ: Czy zamawiający dopuszcza klamki plastikowe, nielakierowane?  

W fabrycznej ofercie producenta nie są dostępne klamki lakierowane do pojazdu który 

chcemy zaoferować. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Zamawiający wyraża zgodę na pojazd z klamkami plastikowymi w kolorze nadwozia, 

nielakierowanymi. 

 

Pytanie nr 15: 

Dot. załącznika nr 1b do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I”. 

Pkt. 26 OPZ: Czy zamawiający życzy sobie aby dywaniki były gumowe czy welurowe? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zamawiający wymaga, aby dywaniki były welurowe. 

 

Pytanie nr 16: 

Dot. załącznika nr 1b do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy grupy minibusy klasy I”. 

Pkt. 27 OPZ: Czy zamawiający dopuszcza matę gumową w przestrzeni ładunkowej? 

Śpełniając wymóg pkt. 25 OPZ jest to jedyne możliwe rozwiązanie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Zamawiający wyraża zgodę na matę gumową w przestrzeni ładunkowej. 

 

Pytanie nr 17: 

Dot. załącznika nr 1c do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy o napędzie elektrycznym z nadwoziem 5-drzwiowym,  

5-osobowym i tylnymi bocznymi drzwiami przesuwnymi (kombi-van)”. 

Pkt. 9 OPZ: Czy zamawiający dopuszcza lusterka, których obudowa jest w kolorze 

nadwozia ale wykonana jest z plastiku? W fabrycznej ofercie producenta do pojazdu, 

który zamierzamy zaoferować brak jest lusterek których obudowa jest lakierowana. 
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Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd z lusterkami, kto rych obudowa jest wykonana  

z plastiku, w kolorze nadwozia. 

 

Pytanie nr 18: 

Dot. załącznika nr 1c do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy o napędzie elektrycznym z nadwoziem 5-drzwiowym,  

5-osobowym i tylnymi bocznymi drzwiami przesuwnymi (kombi-van)”. 

Pkt. 10 OPZ: Czy zamawiający dopuszcza pojazd, w kto rym zderzaki są wykonane  

z plastiku ale są w kolorze nadwozia (nielakierowane/matowe)? Z fabrycznej gamy 

producenta moz emy zaoferowac  lakierowane lub nielakierowane zderzaki. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd ze zderzakami wykonanymi z plastiku, 

lakierowanymi w kolorze nadwozia. 

 

Pytanie nr 19: 

Dot. załącznika nr 1c do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy o napędzie elektrycznym z nadwoziem 5-drzwiowym,  

5-osobowym i tylnymi bocznymi drzwiami przesuwnymi (kombi-van)”. 

Pkt. 10 OPZ: Czy zamawiający dopuszcza klamki plastikowe, nielakierowane?  

W fabrycznej ofercie producenta nie są dostępne klamki lakierowane do pojazdu, kto ry 

chcemy zaoferowac . 

 

Odpowiedź na pytanie nr 19: 

Zamawiający wyraża zgodę na pojazd z klamkami plastikowymi w kolorze nadwozia, 

nielakierowanymi. 

 

Pytanie nr 20: 

Dot. załącznika nr 1d do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy o napędzie elektrycznym z nadwoziem 5-drzwiowym,  

5-osobowym”. 

Pkt. 9 OPZ: Czy zamawiający dopuszcza lusterka których obudowa jest w kolorze 

nadwozia ale wykonana jest z plastiku? W fabrycznej ofercie producenta do pojazdu, 

który zamierzamy zaoferować brak jest lusterek których obudowa jest lakierowana. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd z lusterkami, kto rych obudowa jest wykonana  

z plastiku, w kolorze nadwozia. 

 

Pytanie nr 21: 

Dot. załącznika nr 1d do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy o napędzie elektrycznym z nadwoziem 5-drzwiowym,  

5-osobowym”. 
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Pkt. 10 OPZ: Czy zamawiający dopuszcza pojazd w którym zderzaki są wykonane  

z plastiku ale są w kolorze nadwozia (nielakierowane/matowe)? Z fabrycznej gamy 

producenta możemy zaoferować lakierowane lub nielakierowane zderzaki. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 21: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd ze zderzakami wykonanymi z plastiku, 

lakierowanymi w kolorze nadwozia. 

 

Pytanie nr 22: 

Dot. załącznika nr 1d do SWZ pn.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – samochód osobowy o napędzie elektrycznym z nadwoziem 5-drzwiowym,  

5-osobowym”. 

Pkt. 10 OPZ: Czy zamawiający dopuszcza klamki plastikowe, nielakierowane?  

W fabrycznej ofercie producenta nie są dostępne klamki lakierowane do pojazdu, który 

chcemy zaoferować. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 

Zamawiający wyraża zgodę na pojazd z klamkami plastikowymi w kolorze nadwozia, 

nielakierowanymi. 

 

Pytanie nr 23: 

Dot. części 2 (załącznik 1b do ŚWZ) 

Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 5140 mm? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 23: 

Zamawiający nie wyraża zgody na pojazd o długości całkowitej mniejszej niż 5300 mm. 

 

Pytanie nr 24: 

Dot. części 2 (załącznik 1b do ŚWZ) 

Czy Zamawiający dopus ci pojazd z nadwoziem 8-miejscowym (pojedynczy fotel 

pasaz era obok kierowcy)? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 24: 

Zamawiający nie wyraża zgody na pojazd 8-osobowy.  

 

Pytanie nr 25: 

Dot. części 2 (załącznik 1b do ŚWZ) 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z kołami letnimi z felgami ze stopów lekkich  

w rozmiarze 17 cali? W przypadku zastosowania kół w rozmiarze 18 cali w pojeździe  

nie ma koła zapasowego.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 25: 

Zamawiający wyraża zgodę na koła 18 cali w pojeździe bez koła zapasowego. 

 

Pytanie nr 26: 

Dot. części 2 (załącznik 1b do ŚWZ) 
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Czy Zamawiający dopuści pojazd z obudowami lusterek bocznych oraz klamkami  

z tworzywa w kolorze czarnym?  

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 26: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na pojazd z obudowami lusterek bocznych oraz 

klamkami z tworzywa w kolorze czarnym. 

 

Pytanie nr 27: 

Dot. części 2 (załącznik 1b do ŚWZ) 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z reflektorami halogenowymi lub LED? Reflektory 

ksenonowe nie są już stosowane w naszych pojazdach.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 27: 

Zamawiający wyraża zgodę na pojazd z reflektorami LED. 

 

Pytanie nr 28: 

Dot. części 2 (załącznik 1b do SWZ) 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z przednim oświetleniem przeciwmgłowym 

zintegrowanym w lampach LED?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 28: 

Zamawiający wyraża zgodę na pojazd z przednim oświetleniem przeciwmgłowym 

zintegrowanym w lampach LED. 

 

Pytanie nr 29: 

Dot. części 2 (załącznik 1b do ŚWZ) 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z kurtynami powietrznymi dla pasażerów tylko dla  

I rzędu siedzeń (kierowca + pasażerowie obok)? Wersja powyżej 5140 mm nie jest 

wyposażana w kurtyny dla II i III rzędu.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 29: 

Zamawiający wyraża zgodę na pojazd z kurtynami powietrznymi dla pasażerów tylko 

dla pierwszego rzędu siedzeń (kierowca + pasażerowie obok). 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


