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Do zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajqcego

Dotyczy : Dostawa czterech samochod6w osobowych dla Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin
Nasiennictwa w Poznaniu

Pvtania i odpowiedzi

wdniu 22.09.2020 rwplynqty nastgpujqce pytania do postqpowaniawDA.272.j.2o2o

Zadanie nr 1

Pytanie nr 1: Czy Zamawialqcy dopuSci w postgpowaniu pojerzd o pojemnoSci silnika i'1 99 cm3 - r62nica 1 cm3
od zalo2onych warunkow?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, 2e dopuszcza w postgpowaniu pojazd o pojemnoSci silnika 1199 cm3.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiajqcy dopuszcza pojemnoSc baga2nika o pojemno5ci 597 litr6w?

Odpowiedz:

zamawialqcy informuje, 2e dopuszcza samoch6d z pojemnosciq baga2nika 550 litrow.

Pytanie nr 3: Zamawiajqcy w tre5ci zalanika nr 1 do SIWZ wskazuje "Zadanie nr 1: Samoch6d osobowy typu
kombivan". Czy Zamawiajqcy dopuszcza ofertowanie i dostawq samochodu, kt6ry spetnia w calo6ci
przedstawione wymogi w niniejszym zalqczniku i posiada homologacjg samochodu typu N.l ?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie dopuszcza do postgpowania samochodu z homologacjq N1.

Zadanie nr 2

Pytanie nr 1 : Czy Zamawialqcy dopu6ci pojazd z kolem dojazdowyrn - pelnowymiarowym kolo zapasowe
zabiera przestrzeh lad un kowa?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy wymaga, aby w zaoferowanych pojazdach byto pelnowymiarowe kolo zapasowe.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiajqcy dopuszcza pojemno66 bagaznika o pojemnoSci 286 litr6w ?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, ze nie dopuszczaw postgpowaniu pojazdu o pojemno6ci bagaznika 2g6 litr6w.
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Pytanie nr 3 : Czy dla uzyskania mo2liwie najlepszych warunk6w cenowych Zamawiajqcy dopuszcza ofertowanie

i dostawg samochodu z silnikiem o pojemno6ci gg8 ccm przy spelnieniu wszystkich pozostalych kryteri6w?

Odpowiedz:

Zamawiaiqcy informuje, ze nie dopuszcza do postgpowania samochodu o pojemno6ci poni2ej 11g9 cm3.

Pytanie nt 4: Czy Zamawiajqcy dopuszcza ofertowanie i dostawg samochodu z kolem zapasowym tzw,
dojazdowym?

Odpowied2:

Zamawialqcy wymaga, aby w zaoferowanych pojazdach byto petnowymiarowe kolo zapasowe.
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