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Warszawa, 30.08.2019 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na najem/leasing długoterminowy samochodu typu VAN 

(sprawa: KZP/12/2019).  

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017r poz.1579), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi 

na poniższe pytania zadane przez Wykonawców: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści z następującym rozwiązaniem - drugi rząd: Komfortowa kanapa 3 osobowa 
dzielona w stosunku 2/1 (siedzenie dwuosobowe + siedzenie jednoosobowe, oparcia regulowane 
indywidualnie), Trzeci rząd: Komfortowa kanapa 3 osobowa dzielona w stosunku 2/1 (siedzenie 
dwuosobowe + siedzenie jednoosobowe, oparcia regulowane indywidualnie)? 
Odpowiedź: 
Tak, dopuszczamy zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania możliwości przewożenia 

długich przedmiotów (sięgających pierwszego rzędu siedzeń), przy jednoczesnej możliwości przewiezienia 

więcej niż trzech osób. Zmiana konfiguracji (wymontowanie części siedzeń), musi być możliwa do 

wykonania przez jedną osobę i bez użycia narzędzi. 

 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z przyciemnianymi szybami bez rolet w części pasażerskiej? 
 
Odpowiedź: 

Tak, dopuszczamy zastosowanie wyłącznie szyb przyciemnianych bez rolet. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z kurtynami bocznymi jedynie dla pierwszego rzędu siedzeń (kierowca + 

pasażer)? 

 
Odpowiedź: 

Istniejący zapis nie ogranicza możliwości wyposażenia samochodu w kurtyny powietrzne wyłącznie dla 

pierwszego rzędu siedzeń. 
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Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z tempomat zwykłym wraz z systemem wspomagania hamowania 
awaryjnego oraz system ostrzegający kierowcę przed najechaniem na poprzedzający pojazd?  
 
Odpowiedź: 

Aktywny tempomat jest istotnym elementem bezpieczeństwa, w związku z tym podtrzymujemy pierwotny 

zapis. 

 
Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z system audio z wyświetlaczem min. 7” z funkcją bezprzewodowego 
łączenia z telefonem komórkowym (Bluetooth), z wbudowaną nawigacją, przeglądarką internetową, bez 
funkcji Apple CarPlay i Android Auto? 
 
Odpowiedź: 

Dopuszczamy zaproponowane w pytaniu rozwiązanie (pod warunkiem, że koszty aktualizacji map będzie 

ponosić Wykonawca) z zastrzeżeniem dotyczącym funkcji Apple CarPlay i AndroidAuto – system audio musi 

być wyposażony w tą funkcję. 

 
 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z szybą przednią ogrzewaną strumieniem gorącego powietrza, już w 
minutę po rozruchu, za pomocą elektrycznego dogrzewacza kanałów nadmuchowych?  

 
Odpowiedź: 

Elektryczne ogrzewanie przedniej szyby powinno działać również przy wyłączonym silniku, proponowane 

rozwiązanie tego nie zapewnia. 

 

 

 

 

 


