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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 

NUMER POSTĘPOWANIA: D/52/2021 

 
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 zawarcie umowy ramowej na dostawę części zamiennych  

do pojazdów kołowych w latach 2021 – 2024, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie  

i zmianę treści Specyfikacji warunków zamówienia.  

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień 

Wniosek nr 1: 

W związku z przygotowywaną ofertą do postępowania na zawarcie umowy ramowej 

na dostawę części zamiennych do pojazdów kołowych w latach 2021-2024 proszę  

o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 

 

W Rozdziale XV SIWZ zapisano: „1. Wszyscy Wykonawcy, z którymi zostanie zawarta 

umowa ramowa, uprawnieni będą do uczestnictwa w postępowaniu zmierzającym do 

wyłonienia Wykonawcy umowy realizacyjnej (wykonawczej) na dostawę części zamiennych 

do pojazdów kołowych. Z chwilą wystąpienia potrzeby zrealizowania dostawy, wynikające z 

decyzji Zamawiającego, niezwłocznie, Zamawiający skieruje do wszystkich Wykonawców 

zaproszenie do składania ofert w którym szczegółowo określi kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej :” – Proszę o wyjaśnienie z iloma Wykonawcami zostanie podpisana 

umowa ramowa. Z wszystkimi którzy staną do postępowania i spełnią warunki udziału w nim, 

czy jest to ograniczone do np. dwóch lub trzech Wykonawców? 
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Odpowiedź: zamawiający informuje, iż umowa ramowa zostanie podpisana z wszystkimi 

wykonawcami którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu i spełnią warunki udziału. 

Wniosek nr 2: 

Pyt. 1 Dzień dobry, proszę o informację czy w prowadzonym postępowaniu jest przewidziane 

zawarcie umowy ramowej? W rozdziale IV SIWZ zamawiający informuje: „Umowa ramowa 

zostanie zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia 29.11.2024 r.” W rozdziale III 

zamawiający informuje: „ Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy 

ramowej”.  

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia  

umowy ramowej oraz dokona zmiany treści SWZ w Rozdziale III pkt. 8. 

Pyt. 2 zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę w postępowaniu certyfikatu ISO 

9001:2015 „Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku następującego 

dokumentu: Aktualnego certyfikatu ISO 9001:2015 (wraz z integralną częścią – załącznikiem, 

potwierdzeniem)” Proszę o informację czy może być złożony w formie oświadczenia lub czy 

może być certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony przez dostawcę wykonawcy? 

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

Wykonawcy oraz pozostawia bez zmian dotychczasowe zapisy treści SWZ. 

 

Wniosek nr 3: 

Proszę o udostępnienie opis przedmiotu zamówienia zał. Nr 1 w excelu, nr sprawy 

D/52/2021. 

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż nie przewiduje udostępnienia załącznika nr 1 do 

Warunków przetargu – Opis przedmiotu zamówienia w wersji excel. 

Wniosek nr 4: 

Witam, czy jest możliwość umieszczeni załącznika nr 1 w wersji Excel?  

Prośba dotyczy także zadania nr 8. 

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż nie przewiduje udostępnienia załącznika nr 1 do 

Warunków przetargu – Opis przedmiotu zamówienia w wersji excel. 
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Wniosek nr 5: 

proszę o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie : 

zadanie nr 1 Volkswagen Crafter - podane przez Zamawiającego nr katalogowe są błędne, czy 

wykonawca w poz.1-29 ma dokonać wyceny części do pojazdu o nr nadwozia 

WV1ZZZ2EZC6025373 ? 

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

zadanie nr 2 Opel Vivaro 

poz. 4 WÓZEK DRZWI DOLNYCH PRZESÓWNYCH , czy wycena dotyczyć ma wózka 

kompletnego z uchwytem montażowym do drzwi pojazdu ? 

poz. 17 PRZEWÓD POWIETRZA TURBOSPRĘZARKI, proszę o doprecyzowanie czy 

wycena dotyczyć ma przewodu w ukompletowaniu jak elementy oryginalny tj. element 

plastikowy wraz z elementem gumowym ? 

poz. 24 zdublowana z pozycją nr 17 proszę o wykreślenie pozycji 

Odpowiedź: 

Opel Vivaro 

Poz. 4 Wózek drzwi (kompletny z uchwytem do mocowania drzwi pojazdu) 

Poz.17. Przewód powietrza turbosprężarki . Sam element gumowy. 

Poz.24 Przewód intercoołera — ukompletowanie jak element oryginalny tj. część plastikowa 

wraz z elementem gumowym. 

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy treści SWZ bez zmian.  

 

zadanie nr 4 VW Transporter 

Poz. 5 Zestaw paska rozrządu z pompa wody , proszę o doprecyzowanie czy wycena dotyczyć 

ma pompy w ukompletowaniu jak część oryginalna, tj, czy pompa ma posiadać czujnik 

poz. 14 Świeca Żarowa , auto posiada 3szt świec żarowych o klasycznej budowie oraz 1szt 

świecy wraz z czujnikiem ciśnienia, której cena znacząco odbiega od ceny świec o klasycznej 

budowie. Proszę o doprecyzowanie której świecy dotyczyć ma Wycena 

Odpowiedź: 

Poz.5 Zestaw paska rozrządu z pompą wody (pompa wody z czujnikiem) 

Poz.6 Świeca Żarowa - wycena 2 kompletów świec żarowych (8 szt.) 

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy treści SWZ bez zmian.  
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Wniosek nr 6: 

W związku z obszernością postępowania prosimy o wydłużenie terminu składania ofert  

do dnia 17.06.2021 r., jak i terminu zadawania pytań do dnia 02.06.2021 r. 

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż  wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert  

do dnia 14.06.2021 r., do godziny 08:00. 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

 

Wniosek nr 7: 

Dzień dobry, z uwagi na wydłużenie od 01.01.2021. procesu dostaw części importowanych z 

Wielkiej Brytanii ( zadanie nr 3, załącznik nr 1 SWZ) „ spowodowanego wprowadzonym 

Brexitem. a co za  tym idzie długimi procedurami celnymi, potrzebą przygotowania dostaw 

do odbioru celnego, wydłużonym czasem transportu, proszę o przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia urnowy realizacyjnej zawartego w rozdziale XV punkt 2 SWZ: „Pod powyższym 

należy rozumieć zrealizowanie zamówienia w terminie wynikającym z oferty 

najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy, w terminie 

nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych),” z 5 dni kalendarzowych na 21 dni kalendarzowych. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy oraz 

pozostawia dotychczasowe zapisy treści SWZ bez zmian. 

Wniosek nr 8: 

Witam, w zadaniu nr 9 na Iveco poz.19 jest opis o-ring lecz numer katalogowy 42558471 

wskazuje na flanszę wału Proszę o doprecyzowanie co jest potrzebne poprawienie formularza. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy.  

 

Wniosek nr 9: 

 

W związku z przygotowywaną ofertą przetargową w postępowaniu nr D/52/2021 

zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

Zadanie 1 / Pozycja 1 

TARCZE HAMULCOWE 

PRZEDNIE 

27698 

Zamawiający określa jm jako sztuka natomiast opis wskazuje na komplet. 

Proszę o informację czy zamawiający będzie oczekiwał kompletów czy 

pojedynczych sztuk i dokonanie zmiany opisu formularza ofertowego.  

Zadanie 1 / Pozycja 2 

AMORTYZATOR PRZEDNI LEWY 

334948 

Podane numery katalogowe są numerami części zamiennych producenta 

Opel-GM (części stosowane w pojazdach Opel Astra i Opel Vivaro). 
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Zadanie 1 / Pozycja 3 

AMORTYZATOR PRZEDNI 

PRAWY 

334949 

Proszę o podanie prawidłowych numerów katalogowych dla samochodów 

Volkswagen Crafter i dokonanie zmiany numeru katalogowego w 

formularzu ofertowym. 

Zadanie 1 / Pozycja 4 

AMORTYZATOR TYLNY 

343306 

Zadanie 1 / Pozycja 5 

TARCZA HAMULCOWA TYLNA 

569109 

Zadanie 1 / Pozycja 6 

FILTR OLEJU 

650380 

Zadanie 1 / Pozycja 7 

WKŁAD FILTRA PALIWA 

813569 

Zadanie 1 / Pozycja 8 

POMPA WODY 

1334077 

Zadanie 1 / Pozycja 9 

KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIER. 

PRAWA 

1603288 

Zadanie 1 / Pozycja 10 

KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIER. 

LEWA 

1603289 

Zadanie 1 / Pozycja 11 

DRĄŻEK KIEROWNICZY 

1603643 

Zadanie 1 / Pozycja 12 

KLOCKI HAMULCOWE TYLNE 

1605995 

Zadanie 1 / Pozycja 13 

NAPINACZ PASKA ROZRZĄDU 

5636740 

Zadanie 1 / Pozycja 14 

WKŁAD FILTRA POWIETRZA 

5834282 

Zadanie 1 / Pozycja 15 

PIÓRA WYCIERACZEK 

PRZEDNICH 

12723260 

Numer katalogowy nieznany. Proszę o podanie innego numeru 

katalogowego względnie wskazanie numeru VIN lub roku modelowego 

pojazdu do którego mają być zastosowane pióra i ewentualne dokonanie 

zmiany opisu formularza ofertowego. 

Zadanie 1 / Pozycja 25 

PASEK ROZRZĄDU 

GM-5636564 

Podany numer katalogowy jest numerem paska stosowanego w 

samochodzie Opel Astra. Proszę o podanie prawidłowego numeru 

katalogowego dla samochodu Volkswagen Crafter i dokonanie zmiany 

numeru katalogowego w formularzu ofertowym. 

Zadanie 1 / Pozycja 26 

KLOCKI HAMULCOWE 

PRZEDNIE 

JZW698151 

Podany numer katalogowy określa klocki stosowane wyłącznie w 

samochodach osobowych grupy VAG nie mające zastosowania w 

samochodach dostawczych. Proszę o podanie prawidłowego numeru 

katalogowego i dokonanie zmiany opisu względnie numeru katalogowego 

w formularzu ofertowym. 

Zadanie 1 / Pozycja 27 

ZESTAW PASKA ROZRZĄDU 

Vin WV1ZZZ2EZC6025373 

Proszę o uściślenie i ewentualne dokonanie zmiany w opisie formularza 

ofertowego czy zestaw ma zawierać tylko pasek z rolkami czy jeszcze 

dodatkowo pompę wody. 
Zadanie 2 / Pozycja 13 

LINKA HAMULCA 

POSTOJOWEGO PRAWA 

GCH3022 

Podany numer katalogowy określa linkę przednią a nie tylną prawą jak w 

opisie. Proszę o uściślenie i dokonanie zmiany opisu względnie numeru 

katalogowego w formularzu ofertowym. 
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Zadanie 2 / Pozycja 13 

Komplet zacisków hamulcowych 

42558806 

Numer katalogowy wskazuje na zacisk hamulcowy tylny lewy a nie 

komplet zacisków jak w opisie. Proszę o uściślenie czy zamawiający 

oczekuje zacisku czy kompletu zacisków i dokonanie ewentualnej zmiany 

opisu względnie numeru katalogowego w formularzu ofertowym. 

Zadanie 2 / Pozycja 14 

Komplet zacisków hamulcowych 

42558807 

Numer katalogowy wskazuje na zacisk hamulcowy tylny prawy a nie 

komplet zacisków jak w opisie. Proszę o uściślenie czy zamawiający 

oczekuje zacisku czy kompletu zacisków i dokonanie ewentualnej zmiany 

opisu względnie numeru katalogowego w formularzu ofertowym. 

 

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 10: 

w załączniku nr 1 do SWZ, zadanie 3 poz. 78 jest nieprawidłowy numer pompy hamulcowej  

"78 POMPA HAMULCOWA LR014973GEN" proszę o wskazanie prawidłowego numeru 

katalogowego. 

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

 

Wniosek nr 11: 

Pyt. 1 - w zadaniu nr 9 na Iveco poz.19 jest opis o-ring lecz numer katalogowy 42558471 

wskazuje na flanszę wału. Proszę o doprecyzowanie co jest potrzebne i poprawienie 

formularza. 

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ w zadaniu nr 9 poz. 19. 

Pyt. 2 -  w załączniku nr 1 do SWZ, zadanie 3 poz. 114 jest nieprawidłowy numer zabieraka 

półosi "114 Zabierak półosi ROC105200" proszę o wskazanie prawidłowego numeru 

katalogowego 

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ w zadaniu nr 3 poz. 114. 

Pyt. 3 - Dzień dobry, w załączniku nr 1 do SWZ, zadanie 3 poz. 130 jest nieprawidłowy 

numer amortyzatora tylnego zawieszenia "130 Amortyzator tylnego zawieszenia STC370" 

proszę o wskazanie prawidłowego numeru katalogowego.  

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ w zadaniu nr 3 poz. 130. 

 

Wniosek nr 12: 

Zamawiający pisze w SIWZ: 2.2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - 

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku następującego dokumentu: 

2.2.1. 

Kompletny Certyfikat ISO 9001:2015d1a Wykonawcy. Pytanie: Czy zamawiający wymaga 

w/w certyfikat dla wszystkich zadań czy wybranych, jeżeli dla wybranych to dla jakich? 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga certyfikatu ISO 9001: 2015 dla wszystkich zadań  

w przedmiotowym postępowaniu oraz pozostawia bez zmian dotychczasowe zapisy treści 

SWZ. 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SWZ, dokona 

zmiany treści SWZ oraz  ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

 

KOMENDANT 

 

/-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 


