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Do  wszystkich uczestników  

postępowania 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

 

Dotyczy sondażu na zadanie pn.: „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów 

osobowo-terenowych typu Pick-up na potrzeby IRŚ w Olsztynie” 
 

Szanowni Państwo! 

Zamawiający - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie przedstawia 

odpowiedź na otrzymane zapytania. 
 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający w ramach najmu przewiduje wpłatę minimalna? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Nie 
 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o podanie ilości samochodów we flocie IRŚ Olsztyn w celu pozyskania najbardziej 

korzystnych warunków najmu? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Flota posiada 10 samochodów 
 

Pytanie nr 3 i odpowiedzi: 

Zamawiający wymaga wysokiej zabudowy skrzyni ładunkowej?   

Odpowiedź -  Cała skrzynia ładowna powinna być zabudowana na wysokości nie mniejszej niż 

wysokość kabiny.  

Prosimy o doprecyzowanie opisu zabudowy – hard top?   

Odpowiedź -  Taki zapis nie istnieje 

Czy zabudowa ma posiadać okna?   

Odpowiedź - mile widziane, nie wymagane.  

Czy dobór zabudowy skrzyni ładunkowej jest całkowicie dowolny?  

Odpowiedź - Tak, zgodnie z wymiarami i przekazanymi odpowiedziami.  
 

Pytanie nr 4: 
Zamawiający wymaga poduszek powietrznych dla pasażera bocznych? 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli poduszki powietrzne czy kurtyny 

powietrzne dla pasażera? 
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Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiające dopuszcza te dwie opcje. Dodatkowe punkty Wykonawca otrzymuje za parametry 

opisane pkt 4 w Formularzu ofertowym - nie są wymagane. 
 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający w ramach najmu przewiduje wpłatę minimalna? 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu regulacji zasięgu reflektorów, co Zamawiający dokładnie ma na 

myśli? Zapis jest zbyt ogólny. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający ma na myśli regulację automatyczną lub półatomatyczną. Dodatkowe punkty 

Wykonawca otrzymuje za parametry opisane pkt 4 w Formularzu ofertowym - nie są wymagane. 
 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazdy z manualną klimatyzacja 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Tak dopuszczalna. Dodatkowe punkty Wykonawca otrzymuje za parametry opisane pkt 4 

w Formularzu ofertowym - nie są wymagane. 
 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający ma na myśli poprzez zabezpieczenie przed złamaniem 

blokady kierownicy? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Dla Zamawiającego jest to dodatkowy czynnik zabezpieczający przed kradzieżą auta. Dodatkowe 

punkty Wykonawca otrzymuje za parametry opisane pkt 4 w Formularzu ofertowym - nie są 

wymagane.  
 

 

 

 

 


