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AGENCJA WYWIADU 

 
Warszawa, 11 czerwca 2022 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/5/2022,  

na dostawę samochodów osobowych. 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY 

DO TREŚ CI ŚPECYFIKACJI WARUNKO W   

ZAMO WIENIA (ŚWZ) 

   

Agencja Wywiadu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 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 2: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów załącznika nr 1 b  

do ŚWZ, „Wyposażenie samochodu” punkt 10- samochód wyposażony w elektrycznie 

sterowane i podgrzewane lusterka boczne, obudowa w kolorze matowego chromu? Taki 

akcent kolorystyczny cechuje najbogatsze wersje wyposażenia naszego modelu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza dla częs ci 2 lusterka boczne, obudowa w kolorze matowego 

chromu.  

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy części 2: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów załącznika nr 1 b  

do ŚWZ, „Wyposażenie samochodu” punkt 10- samochód wyposażony w elektrycznie 

sterowane i podgrzewane lusterka boczne, obudowa w kolorze lśniącej czerni  

z pomarańczowym paskiem? Taki akcent kolorystyczny cechuje najbogatsze wersje 

wyposażenia naszego modelu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający dopuszcza dla częs ci 2 lusterka boczne w wersji opisanej w pytaniu.  

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy częs ci 2: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogo w załącznika nr 1 b  

do ŚWZ, „Wyposaz enie samochodu” punkt 11- samocho d wyposaz ony w zderzaki  

w kolorze nadwozia ze wstawkami w kolorze matowego chromu i szarego plastiku? 
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający dopuszcza dla częs ci 2 zderzaki w wersji opisanej w pytaniu.  

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy częs ci 1 i 2: Czy Zamawiający dopus ci zaoferowanie pojazdo w wyposaz onych  

w manualną skrzynię biego w? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na pojazd wyposaz ony w manualną skrzynie biego w.  

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy częs ci 3: Czy Zamawiający dopus ci do zaoferowania pojazd z napędem na jedną 

os ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na pojazd z napędem na jedną os .   

 

 

 


