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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 17 kwietnia 2019 r. 

 
 BA.WZP.26.12.2019.16 

 

 

        Wykonawcy 

 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę 6 sztuk Ruchomych Stacji 
Monitoringowych” - sprawa BA.WZP.26.12.2019 

 

 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na zadane przez wykonawców pytania i zmienia treść SIWZ:  
 
 
Pytanie 1 
Bardzo proszę o podanie przykładowej marki/modelu pojazdu bazowego, który odpowiadać 
będzie wszystkim wymaganiom ustalonym przez zamawiającego w treści opz i pozwoli 
wykonać zabudowę zgodnie z założonymi parametrami technicznymi.  
 
Odpowiedź na pytanie 
Zamawiający nie uczestniczy w przygotowaniu ofert dlatego też nie może wskazywać 
przykładowego pojazdu spełniającego wymagania SIWZ. Do zadań wykonawcy należy 
wskazanie w ofercie pojazdu spełniającego wymagania określone w SIWZ.  
 
Pytanie 2  

Czy Zamawiający dopuści w miejsce zapisów zawartych w SIWZ w lp.16 o treści: „Manualnie 
włączana z miejsca kierowcy blokada mechanizmów różnicowych oddzielnie dla przedniej i 
tylnej osi", następujący zapis: „Manualnie włączana z miejsca kierowcy blokada 
mechanizmów różnicowych oddzielnie dla przedniej i tylnej osi lub manualnie włączaną z 
miejsca kierowcy blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi". 
 
Odpowiedź na pytanie  

Zamawiający zmienia w załączniku nr 1 do umowy w tabeli pkt 16 na następujący: 
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16 
Manualnie włączana z miejsca kierowcy blokada mechanizmów różnicowych oddzielnie 
dla przedniej i tylnej osi lub manualnie włączana z miejsca kierowcy blokada mechanizmu 
różnicowego tylnej osi. 

 

Pytanie 3  

Odnośnie treści Ip. 15 SIWZ, chcielibyśmy zauważyć, iż złożoność przedmiotu zamówienie a 
także procedury wyboru wykonawcy, któremu Zamawiający powierzy zamówienie a tym 
samym znaczna rozpiętość czasowa pomiędzy wszczęciem postępowania a udzieleniem 
zamówienia, może utrudnić Wykonawcom poprawną alokację pojazdów w fabryce. Pojazdy 
spełniające wymagania SIWZ jako przedmiotu zamówienia, nie są samochodami typowymi 
tzn. dostępnymi w sprzedaży bieżącej. Dopuszczenie automatycznej skrzyni biegów zwiększy 
konkurencyjność postępowania, dając możliwość przedłożenia oferty Wykonawcom, którzy 
nie mają dostępnych samochodów w wymaganym terminie, z zachowaniem optymalizacji 
cen ofertowych. 
 

Odpowiedź na pytanie  

Zamawiający zmienia w załączniku nr 1 do umowy w tabeli pkt 15 na następujący: 
 

15 Skrzynia biegów manualna lub automatyczna 

 

Pytanie 4  

dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia, Sekcja I. Wymagania 

dotyczące pojazdu pkt. 15 „Skrzynia biegów manualna". 

Czy zamawiający dopuści zastosowanie automatycznej skrzyni biegów, poprzez 

zmodyfikowanie przedmiotowego wymagania? 

Wykonawca posiada wiedzę, iż samochody spełniające wyspecyfikowane w dokumentacji 

przetargowej wymagania Zamawiającego w wersji w manualną skrzynią biegów mają 

ograniczoną dostępność w dealerskiej sieci sprzedaży oraz odległe (około 6 miesięczne) 

terminy dostaw. Z posiadanych przez Wykonawcę informacji wynika, iż samochody jakich 

wymaga Zamawiający, w konfiguracji wyposażonej w manualną skrzynią biegów będą 

dostępne dopiero na przełomie września/października 2019, a ze skrzynią automatyczną już 

w lipcu 2019. Ww. terminy dostaw odnoszą się do złożenia zamówienia w dniu składania 

wniosku o niniejsze zmiany zapisów SIWZ i mogą ulec wydłużeniu. 

Wykonawca na podstawie posiadanego doświadczenia w postepowaniach o zbliżonym 

zakresie szacuje, iż wyspecyfikowane wymagania oraz zakres prac przewidziany do 

wykonania zabudowy wymagają pracochłonności na poziomie 1,5 miesiąca per auto. Nadto 

szczegółowo określone wymagania dotyczące odbiorów pojazdów, w tym minimum 7 

dniowy termin weryfikacji poprawności wykonania określony w §6 pkt 8 wzoru Umowy, 

konieczność przejścia procedury dopuszczenia do ruchu, oraz konieczność dostarczenia 

raportów z pomiarów emisyjności (wymaganie SIWZ nr 112) w nałożeniu na ściśle określony 

termin realizacji do 10 grudnia 2019r. w opinii Wykonawcy jest możliwy do wykonania 

wyłącznie przy dopuszczeniu samochodów z automatyczną skrzynią biegów. 
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Odpowiedź na pytanie  

Zamawiający dopuścił zaoferowanie samochodu z automatyczną skrzynia biegów 
w odpowiedzi na pytanie nr 3. 
 

Zamawiający zmienia treść punktu IX.12.1 i IX.12.2) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1.1), VIII.3, VIII.6.1) do VIII.6.7) SIWZ składa 

indywidualnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

2) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.6.8), VIII.6.9) i IX.2 SIWZ składa dowolny 
Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę”. 

 

 

Z poważaniem, 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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