
  

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 3 szt. samochodów osobowych. 

Wasze pismo z dnia  Znak  Nasz znak  
ZP.272.2.00015.03.2011 
l.dz.: ZP.KW-000103/11 

Data  
19.05.2011 r.        

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły 
zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

ZAPYTANIA:  

1. Dotyczy pkt. 14. – Czy zamawiający dopuszcza poduszki powietrzne boczne bez tylnych? 

2. Dotyczy pkt. 31. – Czy zamawiający dopuszcza ogumienie w rozmiarze min. 15 R? 

 
ODPOWIEDZI:  

 
1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienił treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w niŜej wskazanym zakresie: 

zapis pkt 14 Załącznika do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia: 
– „poduszki powietrzne boczne i tylne”; 

zastępuje się zapisem: 
–  „poduszki powietrzne boczne”. 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza ogumienia w rozmiarze min. R – 15. 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy, zmienił treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w niŜej wskazanym zakresie: 

zapis pkt 31 Załącznika do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia: 
– „min. R – 16”; 

zastępuje się zapisem: 
–  „min. R – 16, obręcze kół ze stopów lekkich”. 

 
 

 
 

 
 
 
Załączniki:  
Opis przedmiotu zamówienia w aktualnym brzmieniu 
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Załącznik nr 2 
............................... 
(pieczęć wykonawcy) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Lp. Nadwozie j.m. Wartość 
Wartości oferowane (odpowiednio wpisać parametr 

oferowanego pojazdu a w parametrach wymaganych wpisać 
posiada/nie posiada) 

1 rodzaj nadwozia   
sedan, przeznaczony 
do przewozu 5 osób 

  

2 rozstaw osi mm nie mniej niŜ 2500   

3 długość mm nie mniej niŜ 4500   

  Silnik       

4 Benzyna    wymagane   

5 moc KM nie mniej niŜ 160   

6 pojemność skokowa cm³ min. 1796   

7 
przekładnia manualna 

6-biegowa 
  wymagane   

8 przeniesienie napędu    na przednie koła   

  WyposaŜenie       

9 rok produkcji   2011   

10 kolor nadwozia    
metalizowany: 
2 szt. – srebrny  

1 szt. – beŜ 
  

11 tapicerka   ciemna – materiał   

12 
poduszka powietrzna kierowcy 

i pasaŜera   wymagane   

13 
dezaktywacja poduszki powietrznej 

pasaŜera  wymagane  



  

14 poduszki powietrzne boczne    wymagane   

15 kurtyny powietrzne   wymagane   

16 wspomaganie układu kierowniczego   wymagane   

17 immobiliser   wymagane   

18 ABS+ESP+ASR   wymagane   

19 zagłówki przód i tył   wymagane   

20 klimatyzacja automatyczna 2 strefowa   wymagane   

21 
skórzana kierownica wielofunkcyjna 

z moŜliwością obsługi radia 
 wymagane  

22 
elektrycznie sterowane szyby przednie 

i tylne   wymagane   

23 
centralny zamek sterowany zdalnie 

z systemem zabezpieczającym   wymagane   

24 autoalarm  wymagane  

25 
elektrycznie sterowane lusterka 

zewnętrzne 
  wymagane   

26 radioodtwarzacz CD   wymagane   

27 czujnik parkowania tył    wymagane   

28 komputer pokładowy   wymagane   

29 światła przeciwmgielne przednie   wymagane   

30 
klamki drzwi oraz lusterka i listwy 

boczne w kolorze nadwozia 
  wymagane   

31 ogumienie   
min. R – 16, obręcze 
kół ze stopów lekkich 

  

 
 

..........................., dnia……...……..……….r.  

                                            ............................................................... 
                                                   (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 


