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Oznaczenie sprawy: postępowanie o  udzielenie  zamówienia na „Dostawy samochodów 

osobowych w policyjnej wersji oznakowanej, nieoznakowanej oraz pojazdów o napędzie 

elektrycznym” WZP-1558/22/93/T. 

 

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 

135 ust. 5, ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez 

Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1: 

Zadanie 2 

1. Czy Zamawiający dopuści pojazdy z drzwiami przesuwnymi po obu stronach pojazdu (II rząd 

siedzeń)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści pojazdy z drzwiami przesuwnymi po obu stronach pojazdu 

(II rząd siedzeń). 

 

Pytanie nr 2: 

Zadanie 2 

2. Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 1838 mm? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 2  dopuści pojazd o wysokości 1838 mm. 

 

Pytanie nr 3: 

Zadanie 2 

3. Czy Zamawiający dopuści pojazd z zestawem naprawczym zgodnie z ofertą handlową 

producenta? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 2  dopuści pojazd z zestawem naprawczym zgodnie z ofertą 

handlową producenta. 

 

Pytanie nr 4: 

Zadanie 2 

4. Czy Zamawiający dopuści pojazd z szybami uchylnymi w drugim rzędzie siedzeń bez 

elektrycznie podnoszonych szyb? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 2  dopuści pojazd z szybami uchylnymi w drugim rzędzie siedzeń bez 

elektrycznie podnoszonych szyb. 

 

Pytanie nr 5: 

Zadanie 2 

5. Czy Zamawiający dopuści pojazd z kierownicą wykończoną materiałem z wysokiej jakości 

tworzywa (ekoskóry)? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści pojazd z kierownicą wykończoną materiałem z wysokiej 

jakości tworzywa (ekoskóry). 

Pytanie nr 6: 

Zadanie 5 

1. Czy Zamawiający dopuści pojazdy w tym samym wariancie homologacyjnym ale z różną 

wersją wyposażenia w tym z zabudową od jednego producenta. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści pojazdy w tym samym wariancie homologacyjnym, ale z 

różną wersją wyposażenia, w tym z zabudową od jednego producenta, spełniające co 

najmniej minimalne wymagania zawarte w załączniku nr 4 Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 7: 

Zadanie 5 

2. Czy Zamawiający dopuści pojazd z drzwiami przesuwnymi po obu stronach pojazdu (II rząd 

siedzeń)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści pojazd z drzwiami przesuwnymi po obu stronach pojazdu 

(II rząd siedzeń). 

 

Pytanie nr 8: 

Zadanie 5 

3. Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 1838 mm? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści pojazd o wysokości 1838 mm. 

 

Pytanie nr 9: 

Zadanie 5 

4. Czy Zamawiający dopuści pojazd z zestawem naprawczym zgodnie z ofertą handlową 

producenta? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści pojazd z zestawem naprawczym zgodnie z ofertą 

handlową producenta. 

 

Pytanie nr 10: 

Zadanie 5 

5. Czy Zamawiający dopuści pojazd z szybami stałymi w drugim rzędzie siedzeń bez elektrycznie 

podnoszonych szyb? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 5 wymaga w pojeździe w drugim rzędzie siedzeń szyb opuszczanych 

elektrycznie lub uchylnych. 
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Pytanie nr 11: 

Zadanie 5 

6. Czy Zamawiający dopuści pojazd z światłami do jazdy dziennej halogenowymi? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści pojazd z światłami do jazdy dziennej halogenowymi. 

 

Pytanie nr 12: 

Zadanie 5 

7. Czy Zamawiający dopuści pojazd z kierownicą wykończoną materiałem z wysokiej jakości 

tworzywa (ekoskóry)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści pojazd z kierownicą wykończoną materiałem z wysokiej 

jakości tworzywa (ekoskóry). 

 

Pytanie nr 13: 

Zadanie 5 

8. Czy Zamawiający dopuści pojazdy: jeden w kolorze białym a drugi w kolorze srebrnym? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści pojazdy: jeden w kolorze białym a drugi w kolorze 

srebrnym. 

 

Pytania nr 14: 

Czy Zamawiający w części nr 1 dopuści zaoferowanie fabrycznie nowych pojazdów 

spełniających wymaganie wskazane w SWZ wyprodukowanych w 2021 roku? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści pojazdów wyprodukowanych w 2021 roku. Wszystkie pojazdy muszą 

być wyprodukowane w 2022 roku. 

 

 

 

Wyjaśnienia i zmiany zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron. 

 


