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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

zwanej dalej „uPzp” na dostawę fabrycznie nowych oznakowanych pojazdów specjalnych typu 

furgon (MCP – Mobilne Centrum Profilaktyki) dla KWP w Szczecinie (2 szt.) 

 

  Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania z dnia 18.05.2022 r.  

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp:  

Pytanie: 

Zwracam się z prośbą o podanie średniego przebiegu rocznego przewidywanego do pokonania przez pojazdy. 

Podanie tej informacji jest niezbędne do doboru odpowiedniego rozwiązania zapewniającego wydłużenie gwarancji 

na więcej niż 2 lata. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie jest w stanie określić średniego przebiegu rocznego pojazdu, ze względu na nie posiadanie  

przez Zamawiającego do tej pory tego typu pojazdu.  

 
 

  Ponadto na podstawie art. 137 ust. 2 uPzp Zamawiający przekazuje zmianę SWZ dokonaną 

na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp polegającą na dodaniu załącznika 3a do SWZ „Oświadczenie o braku podstaw 

wykluczenia”, który Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.  

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie:  

- rozdział VII ust. 1 o zmienionej treści: 

“O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania  

i którzy wraz z ofertą złożą oświadczenie (JEDZ - ESPD), o którym mowa w rozdziale XIV pkt. 2 SWZ (załącznik 

nr 3 do SWZ) oraz oświadczenia stanowiące załącznik nr 3a do SWZ.” 

- rozdział XI ust. 1 o zmienionej treści: 

„Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzanym na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ – ESPD), zgodnie 

 z art. 125 ust. 2 uPzp, oraz załącznik nr 3a do SWZ, przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie, 

o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,  

o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, pełnomocnictwa, wykonawca sporządza zgodnie z rozporządzeniem 
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (.pdf, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .odp, .xls, .xlsx, 

.ods, .ppt, pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tiff, .zip, .7Z, .rar) i składa w formie elektronicznej  

(tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: 

.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający 

rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip,7Z.” 

- rozdział XIV pkt 2) o zmienionej treści: 

„JEDZ (ESPD) (załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 3a do SWZ);” 

- rozdział XXI dodaje się po pkt 3a) o treści: 

„3a) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 3a do SWZ;”. 

Termin składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium pozostaje bez zmian, tj. 30.05.2022 r. 
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