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Łęczna, dnia 06.07.2021r. 
 

Zamawiający: 
Powiat Łęczyński  

Al. Jana Pawła 95 A, 21-010 Łęczna 

 
IRP.272.4.9.2021  
(nr ref. postępowania)                                                    Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO 9- OSOBOWEGO SAMOCHODU 

PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

– wyjaśnienia treści SWZ.  

 
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści 
SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi: 

 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu pojazd o wysokości przestrzeni pasażerskiej w najwyższym 
punkcie 130 cm?  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie pojazdu o wysokości przestrzeni pasażerskiej  
w najwyższym punkcie 130 cm?  
 

Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuści samochód z wyjmowaną bez składania 3 osobową ławką w drugim rzędem 
siedzeń? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie pojazdu z wyjmowaną bez składania 3 osobową 
kanapą w drugim rzędzie siedzeń. 
 
Pytanie 3  
 Czy Zamawiający dopuści samochód z wyjmowaną bez składania ławką 3 osobową w trzecim rzędzie 
siedzeń? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie pojazdu z wyjmowaną bez składania 3 osobową 
kanapą w trzecim rzędzie siedzeń. 
 
Pytanie 4  
Czy Zamawiający dopuści czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa tylko u kierowcy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania pojazdu z czujnikiem kontroli zapięcia pasów 
bezpieczeństwa tylko u kierowcy. 
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Czujniki kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa mają być minimum u kierowcy i pasażera  
w pierwszym rzędzie siedzeń. 
 
Pytanie 5  
Czy Zamawiający dopuści samochód z hamulcami wentylowanymi z przodu i zwykłymi z tyłu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pojazdu z hamulcami wentylowanymi z przodu i zwykłymi  
z tyłu. Minimalne wymagania określają tarcze hamulcowe wentylowane z przodu i z tyłu. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści zawieszenie tylne resory piórowe? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pojazdu z zawieszeniem tylnym resory piórowe. 
Minimalne wymagania określają  niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem. 
 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ  
i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków 
Zamówienia a co za tym idzie zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 

 

   Wicestarosta                                     Przewodniczący 

/-Michał Pelczarski-/                  Zarządu Powiatu w Łęcznej 

                                                     /-Krzysztof Niewiadomski-/ 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Modyfikacja SWZ 

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 


