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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza samochodu, który był już wcześniej zarejestrowany. 

 

 

Pytanie 5.Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu bez systemu kontroli 

ciśnienia w oponach ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez systemu kontroli ciśnienia w oponach. 

 

 

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu bez schowka po stronie 

pasażera? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez schowka po stronie pasażera. 

 

 

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu w kolorze białym? 

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza samochodu w kolorze białym. 

 

 

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu, w którym nie będzie 

możliwości wymontowania drugiego rzędu siedzeń? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  samochodu, w którym nie będzie możliwości demontażu 

drugiego rzędu siedzeń. 

 

Pytanie 9. Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie pojazdu nie wyposażonego w lusterko wsteczne 

fotochromatyczne, przy  zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań określonych przez 

Zamawiającego w OPZ? 

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza  pojazdu  nie  wyposażonego  we  wsteczne  lusterko 

fotochromatyczne. 

 

Pytanie 10. Dotyczy cz.1 samochód osobowy 

10.1. Czy Zamawiający dopuści samochód bez lusterka wstecznego fotochromatycznego? 

Odpowiedzi udzielono na pytanie 9. 

10.2.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  udziału w  postępowaniu  ofertę  z  zaproponowanym  kolorem 

samochodu: metalizowany czarny lub grafitowy (szary)? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza samochód w kolorze czarnym metalizowanym  lub grafitowym 

(szarym) metalizowanym 

Pytanie 11: Dotyczy cz. 1 i 2. Czy Zamawiający może podać średnioroczny przebieg dla pojazdów?  

Odpowiedź:  Średnioroczny przebieg pojazdów  to w przypadku samochodu osobowego ok. 40  tys. 

km. i 55 tys. km. w przypadku samochodu osobowo‐ciężarowego. 

       p.o.  DYREKTORA 

             mgr Ewa Papiewska‐Borkowska 


