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Pytanie  1 

W instrukcji dla wykonawców Zamawiający wymaga aby  oferent przygotował ofertę 
Leasingu max. 5 lat  
Jakich pozostałych parametrów leasingu wymaga Zamawiający : wpłata własna, wykup 
przewidywana wysokość raty, czy w racie ma być uwzględnione ubezpieczenie pojazdu  ? 
Pytanie 2  

W instrukcji dla wykonawców Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał 
pełnowymiarowe koło zapasowe 
Czy Zamawiający dopuści samochód z kołem dojazdowym? Takie rozwiązanie daje korzyść 
w postaci zmniejszenia wagi pojazdu oraz zwiększenie objętości bagażnika  
Pytanie 3 

W instrukcji dla wykonawców Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał tylne 
czujniki parkowania 
Czy Zamawiający dopuści samochód bez tylnych czujników parkowania? 
Pytanie 4 
W instrukcji dla wykonawców Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał 
możliwość demontażu foteli 
Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem? Fotele którego rzędu powinny mieć 
możliwość demontażu ? Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy demontowane 
będą 3 pojedyncze fotele 2 rzędu a 2 pojedyncze fotele rzędu 3 będą chowane w podłodze 
bagażnika? 
Pytanie 5 
W instrukcji dla wykonawców Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał relingi 
dachowe poprzeczne 
Czy Zamawiający dopuści pojazd bez relingów dachowych ? 
Pytanie 6 
W instrukcji dla wykonawców Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał długość 
całkowita min 4600mm 
Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 4573mm? Różnica w długości nie ma żadnego 
wpływu na parametry samochodu np. pojemność bagażnika  wynosi  564 litry ? 
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Pytanie 7 
W instrukcji dla wykonawców Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał Radio 
CD/MP3 + głośniki, sterowane w kole kierownicy 
Czy Zamawiający dopuści samochód którego radio przewyższa wymagania Zamawiającego 
( posiada np. bluethota i wejście USB) i posiada sterowanie za pomocą joysticka 
znajdującego się pod kierownica? 
Pytanie 8  
W formularzu oferty jest rubryka w której należy podać cenę za pojazd przyjęty w rozliczeniu  
Czy Zamawiający może podać opis samochodu, który chce zostawić w rozliczeniu? (marka 
przebieg, rodzaj silnika, poziom wyposażenia, przebieg, - opis Ew. uszkodzeń-  
dokumentacja zdjęciowa. 
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