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Wszyscy wykonawcy 

  

dotyczy: postępowania na Zakup dwóch samochodów osobowych dla Oddziału ZUS w 

Szczecinie, w podziale na części:  Część 1 - samochód osobowy, Część 2 - samochód 

osobowy typu „BUS 8+1 

Szanowni Państwo, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) na część 1 i 2: 

 

Pytanie 1 

Czy zamawiający przyzna 2pkt. jeśli oferowany samochód będzie posiadać klimatyzację 

automatyczną trzystrefową ? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ Zamawiający przyzna punkty za klimatyzację dwustrefową. Klimatyzacja 

trzystrefowa działa również w dwóch strefach, wobec czego zamawiający przyzna 2 pkty w 

przypadku jej zaoferowania.  

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuści pojazd z lusterkami zewnętrznymi oraz klamkami drzwi w kolorze czarnym 

? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z SIWZ Zamawiający określił, że lusterka zewnętrzne oraz 

klamki drzwi mogą być w kolorze tworzywa lub lakierowane w kolorze nadwozia 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający dopuści pojazd z lakierem nadwozia: szarym metalizowanym ?  

 

Odpowiedź: 

Wykonawca w tabeli wykazu potwierdzającego spełnienie przez oferowany samochód wymagań …, 

wpisuje w pozycji „Lakier nadwozia” jedną z dwóch opcji : „Metalizowany srebrny” lub 

„metalizowany uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy”. Uzgodnienie koloru po 

podpisaniu umowy może polegać na akceptacji koloru samochodu już posiadanego przez 

wykonawcę lub wyboru z dostępnej palety kolorów, z tym, że kolor szary jest jak najbardziej 

akceptowalny.  

 

Pytatrojanonie 4 

Czy zamawiający określa korzystając z jakiej procedury badawczej zużycia paliwa tj. NEDC lub WLTP 

powinno być obliczone zużycie energii w przypadku gdy obie metody podane są w homologacji ? 
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Odpowiedź: 

W związku z tym, że od 1.09.2018 konieczne jest certyfikowanie zgodnie z WLTP wszystkich nowo 

rejestrowanych pojazdów, zamawiający wymaga podania użycia procedury WLTP.  

 

Pytanie 5 

Proszę o doprecyzowanie w aucie bus 8+1, kryterium K8 ,  jak jest rozumiane pojęcie reflektory led 

/światła aktywne/? 

 

Odpowiedź 

Aktywne reflektory LED – w zależności jaką nazwę stosuje producent samochodów - mają  zapewnić 

aktywne/adaptacyjne oświetlenie w czasie jazdy np. samodzielnie zwiększać lub zmniejszać zasięg 

świateł, zapobiegać oślepianiu kierowców, pieszych i rowerzystów a także doświetlać zakręty. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiaczy dopuszcza auto  o mocy silnika 115 KM. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza tylko samochody o mocy silnika 

co najmniej 120KM  

 

Pytanie 7 

Jaki kolor prócz srebrnego dopuszcza Zamawiający. 

 

Odpowiedź 

Wykonawca w tabeli wykazu potwierdzającego spełnienie przez oferowany samochód wymagań …, 

wpisuje w pozycji „Lakier nadwozia” jedną z dwóch opcji : „Metalizowany srebrny” lub 

„metalizowany uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy”. Uzgodnienie koloru po 

podpisaniu umowy może polegać na akceptacji koloru samochodu już posiadanego przez 

wykonawcę lub wyboru z dostępnej palety kolorów.  

 


