
OiN.033.SZP.31.2018                                                                                  Kozienice, dnia 16.10.2018 r. 
 
 
 

Dotyczy ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na: „Zakup 9 osobowego 
samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na 
wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych w Powiecie Kozienickim 
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opactwie” (OiN.033.SZP.31.2018 z dnia 
11.10.2018 r.). 
 
 
Pytania i odpowiedzi nr 1 (z dnia 15.10.2018 r.) 

1. Czy pojazd o pojemności 1598 cm3 spełnia wymagania Zamawiającego? 
2. W pkt. 13. Zamawiający wymaga dodatkowych świateł awaryjnych w górnej tylnej części 

pojazdu. Czy Zamawiający ma na myśli dodatkowe kierunkowskazy ostrzegawcze? 
3. Czy 3 osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń (pierwszym w kabinie pasażerskiej) 

wyjmowana, ze składanym oparciem siedzenia po stronie prawych drzwi przesuwnych, 
w celu ułatwienia wejścia/wyjścia pasażerom, spełnia wymagania Zamawiającego? 

4. Czy Zamawiający oczekuje w 3 rzędzie siedzeń (drugim w kabinie pasażerskiej) 
3 osobowej kanapy wyjmowanej i montażu wózka po wyjęciu całej kanapy czy 
3 pojedynczych foteli i montażu wózka po wyjęciu jednego z foteli? 

5. Czy podłoga z tworzywa łatwo zmywalnego spełnia wymagania Zamawiającego? 
6. Czy Zamawiający oczekuje nawigacji fabrycznej czy dopuszcza nawigację dokładaną, 

montowaną na szybie? 
7. Co Zamawiający ma na myśli jako likwidację martwego punktu w szybie tylnej? 

 

AD.1 Tak, pojazd o pojemności 1598 cm3 spełnia wymóg Zamawiającego. 

AD.2 W przypadku tylnych drzwi otwieranych na boki Zamawiający wymaga aby pojazd 
posiadał widoczne dla pozostałych uczestników ruchu światła awaryjne (ostrzegawcze). 

AD.3 Tak, 3 osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń (pierwszym w kabinie pasażerskiej)  
wyjmowana, ze składanym oparciem siedzenia po stronie prawych drzwi przesuwnych, 
w celu ułatwienia wejścia/wyjścia pasażerom, spełnia wymagania Zamawiającego. 

AD.4 Zamawiający pozostawia to do decyzji Wykonawcy. Jednakże rozwiązanie z trzema 
pojedynczymi fotelami byłoby dla Zamawiającego korzystniejsze. 

AD.5 Tak, podłoga z tworzywa łatwo zmywalnego spełnia wymagania Zamawiającego. 

AD.6 Zamawiający oczekuje nawigacji fabrycznej. 

AD.7 Przez likwidacją martwego punktu w tylnej szybie Zamawiający miał na myśli naklejkę 
lub rozwiązanie fabryczne na tylnej szybie klapy/dwuskrzydłowych drzwi umożliwiające 
likwidację martwego punktu (zwiększające pole widzenia z tyłu). 

 

 


