
 1

        Warszawa 04.12.2012 r.  

 

Znak sprawy: SAM/11/12 

 

 

 

 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „dostawę samochodu osobowego i dostawczego”. 
 
 Zamawiający – Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski na podstawie  
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759, ze zm.), informuje o zapytaniach do siwz, które wpłynęły w 
przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez 
Zamawiającego.  
 

Zadanie 1 - dostawa samochodu osobowego 
 
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 dostawa samochodu osobowego pojazd z 
silnikiem benzynowym o mocy 115 KM? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 dostawa samochodu osobowego pojazd 
bez kurtyn powietrznych?  
Odpowiedź: NIE. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza pojemność skokową silnika równą 1591 cm3, przy zachowaniu 
wszystkich innych wytycznych siwz? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza wybór koloru (zgodnych z wytycznymi z siwz) przez 
Wykonawcę?  
Odpowiedź: Dopuszczalne kolory samochodu: szary, srebrny, niebieski lub czarny - mogą 
być metalizowane. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści dostawę samochodu, bez regulacji odcinka lędźwiowego fotela 
kierowcy spełniającego wszystkie pozostałe wymagania siwz? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania siwz dostarczenie samochodu o 
rzeczywistej pojemności silnika 1591 cm3 oznaczanego handlowo jako 1,6 litra? 
Odpowiedź: TAK.  
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Zadanie 2 - dostawa samochodu dostawczego 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 dostawa samochodu dostawczego pojazd nowy, rok 
produkcji 2011? 
Odpowiedź: NIE. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 dostawa samochodu dostawczego pojazd wyposażony 
w jedną poduszkę powietrzną (kierowcy)? 
Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 dostawa samochodu dostawczego pojazd bez systemu 
kontroli trakcji? 
Odpowiedź: NIE. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 dostawa samochodu dostawczego pojazd wysokość 
przestrzeni ładunkowej dach wysoki o wysokości 1798 mm? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 dostawa samochodu dostawczego pojazd wyposażony 
w silnik diesla z normą emisji spalin EURO 5? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód spełniał normę emisji spalin 
EURO 5. 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści długość skrzyni ładunkowej 3265 mm? 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z airbag pasażera? 
Odpowiedź: Patrz odp. na pytanie nr 2. 
  
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z komputera pokładowego? 
Odpowiedź: NIE. 
 
Pytanie 9: 
Wysokość przestrzeni ładunkowej dach wysoki min. 1800 mm max. Czy Zamawiający może 
uściślić min. czy max.? 
Odpowiedź: Wysokość przestrzeni ładunkowej dach wysoki min. 1800 mm max. 2140 mm.  
 
Pytanie 10: 
Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie poprzez zapis „zabudowa nadkoli wzdłuż 
całej długości pojazdu”? 
Odpowiedź: Nadkola zabudowane od nadkola do przegrody wzdłuż pojazdu tworząc 
jednolity stopień.  



 3

Pytanie 11: 
Prosimy o informację, do jakiej wysokości mają zostać wyłożone ściany przestrzeni 
ładunkowej pojazdu. Czy do wysokości dachu czy do 1/3 wysokości ściany? 
Odpowiedź: Do wysokości dachu. 
 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający dopuści samochód z jedną poduszką powietrzną dla kierowcy?  
Odpowiedź: Patrz odp. na pytanie nr 2. 
 
 
 
 Ww. odpowiedzi stanowią integralną cześć siwz. Wykonawcy przy sporządzeniu 
oferty zobowiązani są je uwzględnić. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin 
składnia i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu pozostają bez zmian. 

 
 

 


