
 

Warszawa, dnia 10 lutego 2020 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: najem 

długoterminowy samochodów 

Nr postępowania: KZP/01/2020 

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

jednolity Dz. U. z 2019r poz.1986), Łukasiewicz – Instytut PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania 

zadane przez Wykonawców: 

 

 
 
Dot. części I 

 

Pytanie 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samochodów nie posiadających tempomatu 

adaptacyjnego, wyposażonych w standardowy tempomat z ogranicznikiem prędkości? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga tempomatu adaptacyjnego, przez co rozumie tempomat umożliwiający ustawienia 

prędkości z jaką ma jechać samochód i automatycznie zmniejszający prędkość samochodu w przypadku 

zbliżania się do pojazdu poprzedzającego. Zamawiający nie dopuszcza tempomatu, który utrzymując stałą 

prędkość pojazdu doprowadzi do zderzenia z samochodem poprzedzającym. 

 

Pytanie 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samochodów z silnikiem benzynowym o 

pojemności 1342ccm? 

Odpowiedź 

 Zamawiający przez wymóg „silnik o pojemności min 1350 cm3” rozumie silnik określany jako „1350”. 
Według specyfikacji producentów silniki mają czasem o kilka cm3 mniejszą pojemność. Dla uniknięcia 
wątpliwości Zamawiający będzie traktował wymóg jako spełniony, jeśli pojemność skokowa silnika zgodnie 
ze specyfikacja producenta będzie nie mniejsza niż 1335 cm3 

 

Pytanie 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samochodów posiadających skrzynię 

automatyczną? 



 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na samochody posiadające skrzynię automatyczną 

 

Pytanie 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samochodów wyposażonych w tylne czujniki 

parkowania oraz kamerę cofania, bez przednich czujników parkowania? 

 

Odpowiedź 

Czujniki parkowania przód/tył wymagane są we wszystkich trzech częściach jako obowiązkowe. Jeśli 

samochód nie będzie miał przednich czujników to nie będzie spełniał wymogów specyfikacji. 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Natomiast kamera cofania jest wymogiem opcjonalnym w 

części I i II i spełnienie tego wymogu jest dodatkowo punktowane. W części III kamera jest wymogiem 

koniecznym i brak kamery będzie równoznaczny z niespełnianiem wymogów określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy samochodów do 31.05.2020? Jeżeli 
nie, to czy dopuszcza się zaoferowanie samochodów przedkontraktowych do czasu podstawienia 
właściwych pojazdów 

 
Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samochodów przedkontraktowych do dnia 31.05.2020. 

Samochody przedkontraktowe muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji zamówienia , poza 

rokiem produkcji (mogą być to samochody używane, starsze niż wymagane samochody docelowe). 

 

 

 


