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                                                                                    Warszawa, dnia 07.06.2021 r. 

 

                                                                                          

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 

NUMER POSTĘPOWANIA: D/67/2021 

 
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę 

samochodów ogólnego przeznaczenia – osobowych, małej ładowności oraz mikrobusów, 

w dniu 26.05.2021 r., wpłynęły wnioski o wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków 

zamówienia następującej treści.  

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił następujących 

wyjaśnień. 

Wniosek nr 1 

Prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu. 

Dotyczy SWZ Rozdział III i wzory umowy § 1: 

1. Zamawiający w SWZ oraz wzorze umowy określił termin powiadomienia Wykonawcy  

o korzystaniu z prawa opcjonalnego zamówienia na 60 dni licząc od dnia podpisania 

Umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skrócenie tego terminu do dnia 

24.09.2021r. 

Uzasadnienie:  

Kalendarz zdarzeń przedstawia się następująco: 

14.06.2021 – składanie ofert + 90 dni terminu związania ofertą daję nam datę 14.09.2021 

roku. Możliwość podpisania umowy (po upływie 10 dniowego terminu na złożenie odwołania) 

24.09.2021, jeśli dodamy do tej daty 60 dniowy termin na zgłoszenie prawa opcji otrzymujemy 

datę 24.11.2021, natomiast wymagana data dostawy wyznaczona została na 30.11.2021. 

W celu prawidłowego zabezpieczenia toku produkcyjnego, jak również odbiorów 

wojskowych i rejestracji, informacja Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji powinna 

zostać przekazana w możliwie jak najkrótszym terminie. W związku z powyższym prosimy  

o zmianę zapisu w zakresie wskazania przez Zamawiającego wykorzystanych ilości 

opcjonalnych, które nastąpi do 24.09.2021 roku lub zakładając możliwości podpisania umowy 

po tej dacie – wówczas za zgodą Wykonawcy. 
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Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty podmiotom zdolnym do jego 

wykonania z zachowaniem wszystkich wymagań i w żaden sposób nie ograniczy 

konkurencyjności. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. Jednocześnie informuje, że Zamawiający skróci termin w którym przedstawi 

ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie z 60 na 30 dni. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach SWZ. 

 

Dotyczy załącznika nr 7 do SWZ – Gwarancja przetargowa (Wadium) oraz gwarancja 

należytego wykonania umowy. 

W przypadku wadium składanego w formie gwarancji, Zamawiający określił własny wzór 

treści gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Mając na uwadze zmiany  

w zakresie ustawy PZP, konieczność dostosowania treści gwarancji do obowiązujących 

przepisów i ujednolicenie nazewnictwa, Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści   

w/w gwarancji wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) 

§ 2 

1. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do zapłaty Beneficjentowi żądanej 

kwoty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, które zawierać 

będzie oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i że zaistniało przynajmniej jedno z 

określonych zdarzeń, tj. Zobowiązany: 

1. wykonawca Zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 

art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (zwana dalej 

„Ustawą”), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki. o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, co spowodowało brak m możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę Zobowiązanego jako najkorzystniejszej; lub 

2. wykonawca Zobowiązany, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, lub 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; lub 

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy Zobowiązanego, którego oferta została wybrana. 
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2. Wypłata żądanej kwoty nastąpi bez konieczności przedstawiania przez Beneficjenta dowodów, 

podstaw lub powodów żądania, poza oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1. 

§ 4 

Tryb realizacji Gwarancji jest następujący: 

1) żądanie zapłaty złożone zostanie na piśmie i podpisane przez osoby, o których mowa w § 7;  

2) żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 

Beneficjentowi i że zaistniało przynajmniej jedno ze zdarzeń określonych w §2 pkt. ust. 1 

i będzie wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę; 

3) żądanie zapłaty złożone zostanie w okresie wskazanym w § 1 ust. 3; 

4) do żądania zapłaty załącza się: w przypadku podpisania żądania przez Komendanta  

2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie, oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię 

decyzji lub odpisu decyzji o wyznaczeniu na stanowisko, zaś w przypadku innej osoby 

zatrudnionej albo pełniącej służbę w 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie 

notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa lub innego stosownego upoważnienia wraz  

z notarialnie potwierdzoną kopią decyzji lub odpisu decyzji o wyznaczeniu na stanowisko 

osoby udzielającej pełnomocnictwa lub innego stosownego upoważnienia. Podpisy osób 

złożonych na wezwaniu do zapłaty muszą być potwierdzone przez notariusza. 

§ 5 

Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku: 

1) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty w terminie określonym w § 1 ust. 3; 

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych 

wynikających z gwarancji przed upływem terminuów jej obowiązywania; i przesłanego w 

sposób przewidziany dla wezwania do zapłaty,  

3) zwolnienia Zobowiązanego przez Beneficjenta przed upływem terminów obowiązywania 

gwarancji ze wszystkich zobowiązań, które niniejsza gwarancja zabezpiecza; 

§ 6 

1. Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania sporów 

powstałych w związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Gwarancja oraz jej zmiany będą wystawiane w języku polskim i wymagają pod rygorem 

nieważności pisemnej zgody osoby, o której mowa w § 7. – zmiany do gwarancji, które pogarszają 

warunki beneficjentowi wymagają jego zgody i nie ma konieczności tego zapisywania. Nie wszystkie 

oświadczenia/informacje, o których mowa w pkt.4 wymagają zgody beneficjenta. 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się również do wszelkich oświadczeń, wezwań, żądań, informacji oraz 

innej korespondencji, związanych z prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszej gwarancji. 
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§ 7 

Do wykonywania wszelkich czynności określonych w gGwarancji w imieniu Zamawiającego 

uprawniony jest Komendant 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie lub osoby, które  

są zatrudnione albo pełnią służbę w 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie i posiadają 

pełnomocnictwa lub inne stosowne upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta.  

§ 9 

1. Adresy korespondencyjne: 

1) Beneficjent: 2 Regionalna Baza Logistyczna, 04 – 470 Warszawa, ul. Marsa 110 

2) Gwarant: adres siedziby .........................................................   

3)  ................................................................................................   

2. Zobowiązany, Gwarant i Beneficjent są zobowiązani do wzajemnego pisemnego 

poinformowania, o każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 1. 

 

GWARANCJA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 1 

1. Gwarancją zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy  

na …………………………………….zawartej w dniu…… po przeprowadzeniu postępowania o 

udzielnie zamówienia publicznego nr ……..  zwana dalej „Umową”.  

2. Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia na rzecz Beneficjenta, na pierwsze pisemne żądanie, na 

zasadach określonych w § 2-3 kwoty do wysokości ............... (słownie: ...............................) – 

proszę wziąć pod uwagę, że kwota gwarantowana będzie sumą kwot wskazanych w pkt 1 i 2, 

stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, która to kwota stanowi górny limit 

odpowiedzialności Gwaranta  zwaną dalej  „Kwotą Gwarantowaną”, w tym: 

1) do kwoty …………… (słownie:……………………….) – suma gwarancyjna z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego umowy; 

2) do kwoty …………… (słownie:……………………….) – suma gwarancyjna z tytułu 

nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek przedmiotu Umowy. 

3. Gwarancja ważna jest w okresie: 

1) od dnia ….. do dnia …. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy; 

2) od dnia ….. do dnia …. z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek 

przedmiotu Umowy 

- i wygasa przed ww. terminem tylko w wypadkach przewidzianych w § 7 pkt. 2 - 3.   

§ 2 

Na podstawie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia Beneficjentowi nieodwołalnie, 

dobrowolnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, bez konieczności 
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przedstawiania dowodów, podstaw lub powodów żądania, na jego rzecz każdej kwoty do łącznej 

wysokości Kwoty Gwarantowanej. 

§ 3 

1. Należności, o których mowa w § 1 ust. 2, Gwarant zapłaci w terminie do 14 dni kalendarzowych 

(słownie: czternastu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany  

w § 6 ust. 1 pkt 2 adres, pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie 

Beneficjenta, że żądana kwota jest mu należna w związku z tym, że Zobowiązany nie wykonał lub 

nie należycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy w zakresie wskazanym § 1 ust. 2 

pkt. 1 lub pkt. 2 oraz będzie  w  na wskazany w żądaniu numer rachunku bankowego Beneficjenta. 

2. Niniejsze żądanie nie wymaga konieczności wymagania przez Beneficjenta zapłaty przez 

Zobowiązanego kwoty (kwot), której (których) żąda od Gwaranta Beneficjent. 

3. Każda wypłata dokonana przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza 

kwotę odpowiedzialności Gwaranta, aż do całkowitego wykorzystania Kwoty Gwarantowanej. 

§ 5 

Tryb realizacji Gwarancji jest następujący: 

1) żądanie zapłaty złożone zostanie na piśmie i podpisane przez osoby, o których mowa  

w § 9;  

2) żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 

Beneficjentowi i będzie wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę oraz, że 

Zobowiązany nie wykonał lub nie należycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z 

Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt. 1 lub pkt. 2; 

3) żądanie zapłaty złożone zostanie w okresie wskazanym w § 1 ust. 3; 

4) do żądania zapłaty załącza się: w przypadku podpisania żądania przez Komendanta  

2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie, oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię 

decyzji lub odpisu decyzji o wyznaczeniu na stanowisko, zaś w przypadku innej osoby 

zatrudnionej albo pełniącej służbę w 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie 

notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa lub innego stosownego upoważnienia wraz z 

notarialnie potwierdzoną kopią decyzji lub odpisu decyzji o wyznaczeniu na stanowisko 

osoby udzielającej pełnomocnictwa lub innego stosownego upoważnienia. Podpisy osób 

złożonych na wezwaniu do zapłaty muszą być potwierdzone przez notariusza. 

§ 6 

1. Adresy korespondencyjne: 

1) dla Beneficjenta: 2 Regionalna Baza Logistyczna, 04 – 470 Warszawa, ul. Marsa 110 

2) dla Gwaranta: ......................................................................... adres siedziby 

3) dla Zobowiązanego: ...............................................................   

2. Zobowiązany, Gwarant i Beneficjent są zobowiązani do wzajemnego pisemnego 
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poinformowania, o każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 1. 

§ 7 

Gwarancja wygasa w przypadku: 

1) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów określonych  

w § 1 ust. 3; 

2) wyczerpania Kwoty Gwarantowanej; 

3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań wynikających  

z Gwarancji przed upływem terminów jej obowiązywania stwierdzonego na piśmie pod 

rygorem nieważności i przesłanego w sposób przewidziany dla żądania. 

§ 8 

1. Do praw i obowiązków wynikających z Gwarancji oraz do rozstrzygania sporów powstałych  

w związku z Gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Gwarancja oraz jej zmiany będą sporządzone w języku polskim i wymagają pod rygorem 

nieważności pisemnej zgody osoby, o której mowa w § 9. – zmiany do gwarancji, które pogarszają 

warunki beneficjentowi wymagają jego zgody i nie ma konieczności tego zapisywania. Nie wszystkie 

oświadczenia/informacje, o których mowa w pkt. 4 wymagają zgody beneficjenta. 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do wszelkich oświadczeń, wezwań, żądań, informacji 

oraz innej korespondencji, związanych z prawami i obowiązkami wynikającymi  

z niniejszej gwarancji. 

Odpowiedź: Po zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego z dnia 27.05.2021 Komisja 

wnioskuje o udzielenie następujących wyjaśnień: 

 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie zmian proponowanych 

przez potencjalnego Wykonawcę w załączniku nr 7 do SWZ Gwarancja Przetargowa 

(wadium) w § 2 ust. 1 pkt. 1-3, § 4 pkt. 2, § 5 pkt. 2 i 3, § 6 ust. 3, § 7 oraz § 9 ust. 1 

pkt. 3. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SWZ  

w przedmiocie sprawy. 

 Zamawiający informuje, iż  nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych 

przez potencjalnego Wykonawcę w załączniku nr 7 do SWZ Gwarancja Przetargowa 

(wadium) w § 4 pkt. 4, § 9 ust. 1 pkt. 2 

 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie zmian proponowanych 

przez potencjalnego Wykonawcę w załączniku nr 7 do SWZ Gwarancja Zabezpieczenia 
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Należytego Wykonania Umowy w § 1 ust. 1, § 2 , § 3 ust. 1, § 5 pkt. 2, § 7 pkt. 3, § 8 

ust. 3. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SWZ  

w przedmiocie sprawy. 

 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych 

przez potencjalnego Wykonawcę w załączniku nr 7 do SWZ Gwarancja Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy w § 5 pkt. 4, § 6 ust. 1 pkt. 2,  

 

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia część 2 i 3 (WET): 

Pkt IV – 1 - Czy Zamawiający dopuści uchwyt fabryczny z otworem owalnym o średnicy 

minimalnej 25 x 40 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach SWZ. 

Wniosek nr 2 

 

W imieniu (Nazwa Wykonawcy) , zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 i odpowiedzi na poniższe pytania.   

 

Pytanie nr 1 Dotyczy: ogłoszenia o postępowaniu – szacunkowa wartość 

zamówienia.   

Jako oferent, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, 

zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie szacunkowej wartości jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację części gwarantowanych?   

Uzasadnienie:  

Odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie pozwoli nam, jako oferentowi ubiegającemu 

się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, na porównanie oczekiwań Zamawiającego 

w zakresie budżetu w stosunku do naszych możliwości z zachowaniem wszystkich wymagań 

zawartych w OPZ.   

Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty podmiotom zdolnym do jego wykonania  

z zachowaniem wszystkich wymagań zawartych w OPZ i w żaden sposób nie ograniczy 

konkurencyjności co ma również swoje bezpośrednie przełożenie na jej wartość końcową.  

Odpowiedź: Stosownie do treści art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
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prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

  

Pytanie nr 2  

Dotyczy: Termin i miejsce wykonania zamówienia – termin realizacji    

Zamawiający SIWZ w rozdziale V wymaga aby zamówienie zostały zrealizowane nie później 

niż do 30.11.2021 r.   

Jako oferent, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w tym 

postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie 

terminu realizacji zamówienia do dnia 10.12.2021 r..   

Uzasadnienie:  

Obecna sytuacja pandemiczna ma znaczący wpływ na procesy produkcyjne oraz procesy 

logistyczne.   

Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty podmiotom zdolnym do jego wykonania z 

zachowaniem wszystkich wymagań zawartych w OPZ i w żaden sposób nie ograniczy 

konkurencyjności.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.  

 

Pytanie nr 3.  

Dotyczy: Wzór umowy – załącznik numer 6 – prawo opcji.   

Zamawiający w załączniku numer 6 tj. Wzór Umowy w paragrafie pierwszym pkt. 8 zapisał, 

że przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 60 dni od daty 

zawarcia umowy   

Jako oferent, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w tym 

postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na skrócenie tego 

terminu do 30 dni.   

Uzasadnienie: Jako oferent, pragniemy odpowiednio wcześnie zaplanować procesy 

produkcyjne aby zrealizować zamówienie zgodnie z terminem  co wynika z sytuacją COVID-

19 oraz z terminem złożenia oferty wraz z terminem związania ofertą pandemiczną.    

Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty podmiotom zdolnym do jego wykonania  

z zachowaniem wszystkich wymagań zawartych w OPZ i w żaden sposób nie ograniczy 

konkurencyjności.  
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach SWZ. 

 

Pytanie nr 4  

Dotyczy: OPZ załącznik nr 1 SIWZ– hak holowniczy (zadanie numer 3)  

Zamawiający w OPZ w zadaniu numer 3 (pojazdy ogólnego przeznaczenia małej ładowności) 

w rozdziale X pkt 13 lit. k. wymaga, aby pojazdy będące przedmiotem dostawy posiadały hak 

holowniczy z odczepianym zaczepem kulowym (bagnetowe mocowanie haka). 

Jako oferent, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w tym 

postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uznanie tego wymogu za spełniony 

jeśli ofertowany pojazd jest wyposażony:   

-w hak holowniczy objęty homologacją,   

-o uciągu zgodnym z DMC oferowanego pojazdu,   

-stały,   

-wyposażony w homologację naniesioną na znamionowej naklejce fabrycznej.   

Uzasadnienie:  

Pojazdy które zamierzamy zaoferować do postępowania posiadają DMC zgodne  

z wymaganiami Zamawiającego. Do pojazdów o takiej DMC ze względów bezpieczeństwa 

producent nie stosuje rozwiązania tzw. bagnetowego mocowania zaczepu, który pozwala na 

bezpieczne holowanie  przyczep zgodnie z DMC pojazdu i parametrami zespołu pojazdów przy 

zastosowaniu tego rozwiązania. Oznaczenia homologacyjne na urządzeniu sprzęgającym nie są 

również umieszczone na oddzielnej tabliczce znamionowej tylko na naklejce i zawierają numer 

homologacji jaką uzyskało urządzenie sprzęgające.  

Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty podmiotom zdolnym do jego wykonania  

z zachowaniem wszystkich wymagań zawartych w OPZ i w żaden sposób nie ograniczy 

konkurencyjności.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. 

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
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Pytanie nr 5.  

Dotyczy: OPZ załącznik nr 1 do SIWZ – komputer pokładowy (zadanie numer 2 i 3)   

Zamawiający w OPZ w zadaniu numer 2 oraz 3 wymaga, aby pojazdy będące przedmiotem 

dostawy były wyposażone w komputer pokładowy z funkcją "Check Control"  z określonymi 

funkcjami podstawowymi oraz funkcjami pozostałymi oznaczonymi jako zalecane.   

Do podstawowych funkcji (obowiązkowych), jakie ma spełniać komputer pokładowy z funkcją 

„Check Control” (inaczej system diagnozowania pojazdów) należy kontrola systemów, 

układów i podzespołów pojazdu mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy, takich 

jak: układ hamulcowy, układ zasilania, układ elektryczny, układy bezpieczeństwa czynnego  

i biernego oraz poziomy płynów eksploatacyjnych w układach i zbiornikach w pojeździe.  

W przypadku, gdy czujniki wykryją błąd(odchylenia od wartości zaprogramowanych w 

jednostce centralnej) jest to sygnalizowane, np. w postaci kodu błędu, na 

wyświetlaczu(dodatkowym lub umieszczonym na tablicy zegarów). Informacja o zakłóceniu 

może być podawana w formie optycznej i zachowywana jest na wyświetlaczu informacyjnym 

i/lub w komputerze pokładowym.    

Do pozostałych funkcji (zalecanych) komputera pokładowego należą m.in.:   

-  pomiar aktualnego zużycia paliwa (chwilowe spalanie i średnie spalanie),   

- licznik dzienny,   

- licznik podróży,   

- przebieg całkowity auta,   

- szacunkowy dystans do tankowania,  

- funkcja tzw. taksometru w liczniku dziennym (koszty podróży),  

- czas jazdy,   

- temperatura wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,  

- prędkość jazdy,  

- pomiar przyspieszeń,  

- inspekcja/serwis,  

- przypominanie o niewłączonych światłach, -  woltomierz (pomiar napięcia 

akumulatora),  

- informacja o gołoledzi.   

Jako oferent, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w tym 

postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uznanie tego warunku ze spełniony 

jeśli pojazdy będą wyposażone w fabryczny komputer pokładowy informujący i pozwalający 
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odczytać zdecydowaną większość wymaganych parametrów wskazanych przez 

Zamawiającego z wyłączeniem pięciu poniższych parametrów:   

- funkcji tzw. taksometru w liczniku dziennym (koszty podróży),  

- temperatury wewnętrznej ( wskazywana na sterowaniu klimatyzacji)  

- pomiaru przyspieszeń,  

- przypomnienie o niewłączonych światłach  

- woltomierz (pomiar napięcia akumulatora).   

Uzasadnienie  

Mając na uwadze powyższe, pragniemy zauważyć, że wskazane powyżej funkcje nie są 

oferowane w tym segmencie pojazdów nawet jako elementy doposażenia dodatkowego.  

W związku z tym wnioskuję o wyrażenie zgody na dopuszczenie proponowanego rozwiązania 

co dodatkowo w żaden sposób nie ograniczy konkurencyjności i pozwoli nam na złożenie 

oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozwiązanie przedstawione przez potencjalnego 

Wykonawcę spełnia wymagania określone w części X pkt. 13 lit. d) Opisu przedmiotu 

zamówienia, WET na samochód ogólnego przeznaczenia – małej ładowności oraz w części X 

pkt. 16 lit. d) Opisu przedmiotu zamówienia, WET na samochód ogólnego przeznaczenia – 

mikrobus. Pozostałe funkcje, jak zapisano w ww. dokumentach są zalecane i nieobowiązkowe 

do spełnienia i zastosowania w oferowanych pojazdach. 

 

Pytanie nr 6.  

Dotyczy: OPZ załącznik nr 1 do SIWZ – odległość od siedziska (zadnie numer 3)   

Zamawiający w OPZ w zadaniu numer 3 w rozdziale XI pkt. 13 wymaga aby odległość 

zewnętrznej krawędzi siedziska pasażerów podróżujących w drugim rzędzie od maksymalnego 

tylnego położenia fotela kierowcy i pasażerów siedzących obok kierowcy musi wynosić 

minimum 380 mm.   

Jako oferent, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w tym 

postępowaniu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowanie pojazdy, w których 

rzeczona odległość będzie wynosić 350 mm.   

W związku z tym wnioskuję o wyrażenie zgody na dopuszczenie proponowanego rozwiązania 

co dodatkowo w żaden sposób nie ograniczy konkurencyjności i pozwoli nam na złożenie 

oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. 
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W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach SWZ.  

 

Pytanie nr 7.  

Dotyczy: OPZ załącznik nr 1 do SIWZ – kanapa 3 osobowa (zadnie numer 3)   

Zamawiający w OPZ w zadaniu numer 3 w rozdziale XI pkt. 13 dopuszcza się wyposażenie 

pojazdów w 3-osobową kanapę dla pasażerów podróżujących w drugim rzędzie. Wymagania 

w zakresie zagłówków oraz podłokietników pozostają jak dla pojedynczych foteli. W zakresie 

pasów bezpieczeństwa dopuszcza się pasy 2punktowe wyłącznie dla miejsca środkowego.   

Jako oferent, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w tym 

postępowaniu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowanie pojazdy, wyposażone 

w fabryczną kanapę 3-miejscową bez podłokietników.    

Uzasadnienie:   

Rozwiązanie fabryczne objęte będzie gwarancją producenta. Ponadto rozwiązania fabryczne 

gwarantują najwyższą jakość wykonania produktu. Zastosowanie rozwiązania fabrycznego nie 

będzie wymagał konieczności ingerencji w pojazd to znacznie przełoży się na trwałość 

produktu oraz znacznie skróci czas dostawy pojazdu.   

W związku z tym wnioskuję o wyrażenie zgody na dopuszczenie proponowanego rozwiązania 

co dodatkowo w żaden sposób nie ograniczy konkurencyjności i pozwoli nam na złożenie 

oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. 

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 8.  

Dotyczy: OPZ załącznik nr 1 do SIWZ – wyłożenie przedziału pasażerskiego (zadnie 

numer 3)   

Zamawiający w OPZ w zadaniu numer 3 w rozdziale XI pkt. 26 wymaga aby ściany boczne 

były wyłożone materiałem tapicerskim od sufitu do dolnej linii okien, a od podłogi do tej linii 

materiałem łatwo zmywalnym np. typu PVC (PCW), który zakrywa wszystkie elementy 

metalowe oraz otwory technologiczne ściany bocznej  

Jako oferent, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w tym 

postępowaniu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowanie pojazdy, wyposażone 

w fabryczne rozwiązanie – wyłożenie boków pojazdów na całej długości materiałem łatwo 

zmywalnym np. typu PVC (PCW), który zakrywa wszystkie elementy metalowe oraz otwory 

technologiczne ściany bocznej.     
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Uzasadnienie:   

Rozwiązanie fabryczne objęte będzie gwarancją producenta. Ponadto rozwiązania fabryczne 

gwarantują najwyższą jakość wykonania produktu. Zastosowanie rozwiązania fabrycznego nie 

będzie wymagał konieczności ingerencji w pojazd to znacznie przełoży się na trwałość 

produktu oraz znacznie skróci czas dostawy pojazdu.    

W związku z tym wnioskuję o wyrażenie zgody na dopuszczenie proponowanego rozwiązania 

co dodatkowo w żaden sposób nie ograniczy konkurencyjności i pozwoli nam na złożenie 

oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż propozycja potencjalnego Wykonawcy jest jednym  

z minimum dwóch wariantów, które powinien zaprezentować Zamawiającemu potencjalny 

Wykonawca przed podpisaniem umowy. Ponadto, zgodnie z uwagą ujętą w części XI. pkt 26 

Opisu przedmiotu zamówienia, WET na samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności 

w przypadku gdy oferowana wersja pojazdu posiada jeden rodzaj materiału i kolor, 

wykonawca, wraz z ofertą, musi przedstawić pisemne potwierdzenie o możliwości 

zastosowania tylko i wyłącznie jednego koloru i rodzaju materiału. 

  

        Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SWZ, dokonał zmiany 

treści SWZ.  

 

KOMENDANT  

                /-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 

 


