
Pytania i odpowiedzi w ramach zapytania nr 05/2020/EFS/9.2.6 

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuści kolor nadwozia srebrny metalik? 

Odpowiedź: 

Tak dopuszczamy. 

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający dopuści poj. silnika 1.995 cm3? 

Odpowiedź: 

Tak dopuszczamy 

 

Pytanie 3. 

Czy zamawiający dopuści moc 130KM? 

Odpowiedź: 

Dopuszczamy 

 

Pytanie 4. 

w związku z zapisem w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 41 o bezpiecznym wprowadzaniu 
osoby na wózku inwalidzkim bez narażenia uderzenia w głowę prosimy o podanie min. wysokości 
przestrzeni pasażerskiej. 

Odpowiedź: 

Chodzi nam o taką wysokość aby osoba dorosła na wózku z głową sztywną zmieściła się do 
samochodu. Według nas jest to wysokość min 150 cm. 
 
 
Pytanie 5. 
Czy dopuszczą Państwo model pojazdu z produkcji 2019? 
 
Odpowiedź: 
 
Dopuszczamy 
 

Pytanie 6 

Czy zamawiający dopuści samochód o mocy 145KM 



 

Odpowiedź: 

Tak, dopuszczamy 

 

Pytanie 7 

Czy zamawiający dopuszcza gwarancję 36 miesięcy z limitem 120 tys. kilometrów. 

Odpowiedź: 

Nie dopuszczamy. Oczekujemy gwarancji 36 miesięcy bez limitu km. 

 

Pytanie 8 

Czy zamawiający dopuści pojazd o pojemności silnika 1968 cm3? 

Odpowiedź: 

Tak, dopuszczamy. 

 

Pytanie 9 

Czy zamawiający dopuści pojazd z kanapą 3-osobową w III rzędzie oraz z kanapą 2-osobową + fotel w 
II rzędzie. 

Odpowiedź: 

Możemy dopuścić taki układ kanap, pod warunkiem, że wprowadzenie wózka nie spowoduje 
wyeliminowanie kanapy z III rzędu. Chodzi nam o to, by przy przewozie wózka nie stracić więcej niż 
jedno miejsce siedzące.  

 

Pytanie 10 

Czy zamawiający dopuszcza dla przedmiotu zamówienia kolor biały pastelowy oznaczony przez 
producenta symbolem EWP? lub oklejenie elementów nadwozia narażonych najbardziej na 
zabrudzenia i zarysowania folią ochronną w kolorze uzgodnionym z dostawcą? 

 

Odpowiedź: 

Tak dopuszczamy pod warunkiem oklejenie elementów nadwozia narażonych najbardziej na 
zabrudzenia i zarysowania folią ochronną w kolorze uzgodnionym z dostawcą, bez konieczności 
dopłaty. 

 

Pytanie 11 



Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w układ siedzeń 2+1 w III rzędzie (kanapa dwuosobowa 
+fotel)? Przy takim układzie siedzeń po zamontowaniu w pojeździe wózka inwalidzkiego w III rzędzie 
siedzeń pozostaje 1 miejsce siedzące. Pojazd jest wtedy w stanie przewieźć łącznie 8 osób: kierowcę 
+ 6 pasażerów + 1 osobę na wózku inwalidzkim. Takie rozwiązanie podyktowane jest zarówno 
względami technicznymi jak i komfortem przewożonych osób. 

Odpowiedź: 

Tak dopuszczamy. Mieści się to w naszych wymaganiach, aby przy przewozie osoby na wózku nie 
stracić więcej niż jedno miejsce. Jeżeli razem z pasażerem na wózku będzie można przewieźć 7 osób 
nie licząc kierowcy to jest to zgodne z naszym wymaganiem. 


