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AGENCJA WYWIADU                                                                Warszawa, 24.09.2021 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/23/2021  

na dostawę samochodów osobowych. 

    

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCO W 

DO TREŚ CI ŚPECYFIKACJI WARUNKO W   

ZAMO WIENIA (ŚWZ) 

   

Agencja Wywiadu, działając na podstawie art. art. 284 ust. 6 oraz art. 286 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: 

Dotyczy części 1: Czy Zamawiający dopuści obręcze kół ze stopów lekkich (oryginalne, 

oferowane przez producenta) o średnicy osadzenia nie mniejszej niż 17 cali? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd z obręczami ko ł ze stopo w lekkich, o s rednicy 

osadzenia nie mniejszej niz  17 cali. 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy części 1: Czy Zamawiający dopuści elektrycznie sterowane i podgrzewane 

lusterka boczne, obudowa w kolorze z tworzywa w kolorze czarnym? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd z elektrycznie sterowanymi i podgrzewanymi 

lusterkami bocznymi, z obudową z tworzywa w kolorze czarnym. 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy części 1: Czy Zamawiający dopuści klamki z tworzywa w kolorze czarnym? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd z klamkami z tworzywa w kolorze czarnym. 

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy części 1: Czy Zamawiający dopuści nadwozie typu "minibus", 5-drzwiowe,  

8-miejscowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na pojazd z nadwoziem typu "minibus", 5-drzwiowym,  

8-miejscowym. 

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy części 1: Czy Zamawiający dopuści reflektory halogenowe?  
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Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na pojazd z reflektorami halogenowymi. 

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy części 1: Czy Zamawiający dopuści reflektory LED? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd z reflektorami LED. 

 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy części 1: Czy Zamawiający dopuści oświetlenie przeciwmgłowe z przodu – 

zintegrowane w reflektorach LED? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd z os wietleniem przeciwmgłowym z przodu – 

zintegrowanym w reflektorach LED. 

 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy części 1: Czy Zamawiający dopuści kurtyny powietrzne dla 1 rzędu (kierowca + 

pasażer/pasażerowie siedzący obok kierowcy? Pojazdy w wersji ekstra długiej (powyżej 

5140 mm) nie są doposażone w kurtyny dla 2 i 3 rzędu siedzeń. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd z kurtynami powietrznymi tylko dla pierwszego 

rzędu siedzen  (kierowca + pasaz erowie obok). 

 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy części 1: Czy Zamawiający dopuści długość pojazdu nie mniejszą niż 5140 mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd o długos ci nie mniejszej niz  5140 mm. 

 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy częs ci 1: Ze względu na globalne problemy produkcyjne w branży 

motoryzacyjnej czy Zamawiający dopuści termin realizacji 6 miesięcy od daty 

podpisania umowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na zmianę terminu realizacji zamo wienia. 

 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy części 4: Czy w zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści samochód z segmentu C/D 

długość 4848 mm?  

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd z segmentu C/D o długos ci 4848 mm. 

 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy części 4: Czy Zamawiający dopuści tapicerkę skórzaną w jasnym odcieniu? 

Uzasadnienie: z powodów ograniczeń produkcyjnych, nie ma wyboru samochodów.  

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający wyraz a zgodę na pojazd z tapicerką sko rzaną w jasnym odcieniu. 


