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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

zwanej dalej „uPzp” na  sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie napraw bieżących 

oraz obsługi technicznej w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w KWP SOP nr 1 

w Szczecinie i SOP nr 2 Koszalinie oraz na rzecz Komend Powiatowych Policji  

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego 

w dniu 28.07.2020 r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie:  

Mam pytanie odnośnie załącznika nr 4.18 do siwz podpunkt 2 i 3.  

2. przewidywana wartość części zamiennych tzw. zamienników % oferowanego rabatu - czego dotyczy , jaka jest 

cena wyjściowa, kto będzie dostarczał części ? 3. przewidywana wartość części zamiennych oryginalnych - % 

oferowanego rabatu ?  

Proszę o wyjaśnienie jak mam rozumieć te dwie kolumny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia że, w załączniku nr 4.18 do siwz,  pozycja 2 i 3 tabeli określa kwoty brutto przeznaczone 

przez Zamawiającego na części zamienne tzw. zamienniki oraz oryginały. 

Przedstawione w powyższych pozycjach kwoty brutto będą przeznaczone na zakup części zamiennych 

przez Wykonawcę, w celu wykonywania usług napraw pojazdów samochodowych.  

Zamawiający wymaga aby kwoty wskazane w tabeli w kolumnie 3 pozycjach 2 i 3 Wykonawca pomniejszył 

o zaproponowany rabat; (przykład- warsztat zakupuje części w hurtowniach i otrzymuje rabat od ceny zakupu 

części np. 5%, 15% itd.). 

Zamawiający za zakup części przez Wykonawcę zapłaci kwoty  pomniejszone o zaoferowany rabat.  

Należy podać rabat % ponieważ stanowi to jedno z kryterium oceny ofert zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, 

gdzie Zamawiający określił w pkt 2 dla części XVIII. 

Zamawiający wymaga zaoferowania stałego rabatu procentowego na części, który będzie liczony od kwot brutto 

wskazanych w tabeli. 

  
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia 

wadium dla wszystkich części od 1 do 21 do dnia 13.08.2020 r. Godziny pozostają bez zmian. 
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