
 

AG-I.272.1.26.2014                                                                                   Kielce, 5 września 2014 r. 
 

 
Informacja dla Wykonawców nr 1 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Zakup samochodu osobowego dla kolumny transportu ŚUW”, znak: AG-I.272.1.26.2014.      

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013.907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

Czy dopuszczają Państwo do przetargu pojazd: - z kołem dojazdowym z obręczą stalową 14” x 5,5” ? 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający dopuści samochód o pojemności bagażnika 235 l ? 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 3:  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania samochód o parametrach zgodnych z wymaganiami 

Zamawiającego wynikającymi z Załącznika nr 1 do SIWZ, ale o pojemności silnika 999 cm3 ? 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania samochód o parametrach zgodnych z wymaganiami 

Zamawiającego wynikającymi z Załącznika nr 1 do SIWZ, spełniający normę emisji spalin wyższą od 

wymaganej EURO 5, a mianowicie EURO 6 ?  

 

Odpowiedź:   

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie bardzo ekonomicznego, sprawdzonego silnika o normie 

emisji CO2 w cyklu mieszanym 139 g/km, który jednocześnie ma korzystną gwarancję mechaniczną  

aż 48 miesięcy ?  



 

Odpowiedź:   

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd z zużyciem energii 2,304 MJ/km w cyklu 

miejskim, a w pozamiejskim 1,44 MJ/km ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd z zużyciem energii w cyklu miejskim  

2,368 MJ/km ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd z emisją CO2 w cyklu mieszanym  

129 g/km ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd z emisją CO2 w cyklu mieszanym  

132 g/km ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd bez świateł przeciwmgielnych przednich ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd w kolorze nadwozia: 

    Beżowy Pepper Dust 

    Szary Asteroid 

    Czarny Karbon Flash 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 



 

Pytanie nr 12: 

Czy zamawiający dopuszcza Emisję CO2 w cyklu mieszanym na poziomie 135 g/km w cyklu  

mieszanym ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 13: 

Czy zamawiający dopuszcza silnik benzynowy z fabrycznie zamontowaną instalacją gazową, który  

w takiej konfiguracji posiada Emisję CO2 w cyklu mieszanym na poziomie 120 g/km ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 14: 

Czy zamawiający dopuszcza samochód o pojemności bagażnika 235 l ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

 

 


