URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, dnia 6 maja 2019 r.

BA.WZP.26.12.2019.20
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. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający
odpowiada na zadane przez wykonawców pytania i zmienia treść SIWZ:

Pytanie 5
Długość zaoferowanej gwarancji na Ruchomą Stację Monitoringową i specjalistyczną
zabudowę Ruchomej Stacji Monitoringowej wchodzi w kryterium „Dodatkowe zobowiązania
Wykonawcy” oraz ma zostać zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że
nie może być krótsza niż 24 miesiące. W Załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu
Zamówienia, Zamawiający wymaga minimum 3 letniej gwarancji dla stacji dokującej i
monitora (Sekcja V. Wymagania dotyczące wyposażenia dodatkowego Lp. 91) oraz minimum
60 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia i powłokę lakierniczą (Sekcja VI. Inne
wymagana Lp. 114). W obu przypadkach wymagany termin gwarancji na wskazane elementy
jest dłuższy, niż minimalny jaki może zaoferować Wykonawca. Prosimy o wyjaśnienie tej
rozbieżności.
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Odpowiedź na pytanie
Zamawiający wyjaśnia, że jedno z podkryteriów w kryterium oceny ofert „Dodatkowe
zobowiązania Wykonawcy” dotyczy wydłużenia okresu gwarancji mechanicznej na samochód
Ruchomej Stacji Monitoringowej. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji mechanicznej
nie wpływa na wymagane okresy gwarancji dla perforacji nadwozia i powłoki lakierniczej
określone w pkt 114 tabeli z załącznika nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamówienia) i nie
ma w tym zakresie rozbieżności.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
01-211 Warszawa
ul. Giełdowa 7/9

Sprawę prowadzi:
Jacek Gola tel. 22 53 49 233

1/5

Minimalny okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę Ruchomej Stacji Monitoringowej
wynosi 24 miesiące, z wyjątkiem stacji dokującej oraz monitora, o których mowa w pkt 91
tabeli z załącznika nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamówienia), dla których minimalny
okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę
np. 48 miesięcznego okresu gwarancji na specjalistyczną zabudowę Ruchomej Stacji
Monitoringowej, gwarancja na wszystkie elementy zabudowy, w tym również na stację
dokującą oraz monitor będzie wynosiła 48 miesięcy
Pytanie 6
Paragraf 3 ustęp 2 Wzoru umowy
„Zabudowa samochodów zostanie wykonana z wykorzystaniem samochodów, urządzeń,
akcesoriów i elementów mechanicznych – fabrycznie nowych, nieużywanych,
wyprodukowanych w 2019 r. oraz wolnych od wad i dostarczonych przez Wykonawcę.”
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację powyższego zapisu w taki sposób,
aby umożliwić również dostawę podzespołów i urządzeń wyprodukowanych w 2018 roku z
zastrzeżeniem, że będą one fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad. Niektóre
podzespoły sprzętu elektronicznego bądź części samochodu mogą pochodzić z produkcji
w 2018 roku nawet jeśli całe urządzenie zostało wprowadzone do sprzedaży w 2019 roku.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego wymagania. Jednocześnie Zamawiający
wyjaśnia, że dla spełnienia powyższego wymagania decydujący jest rok produkcji np. całego
urządzenia lub samochodu a nie ich poszczególnych podzespołów urządzenia lub
samochodu.
Pytanie 7
Paragraf 15 ustęp 3 Wzoru umowy
„Zamawiający zwróci Wykonawcy 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy tj. dnia wykonania wszystkich
zaoferowanych przeglądów specjalistycznej zabudowy Ruchomych Stacji Monitoringowych.”
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację powyższego zapisu w taki sposób,
aby umożliwić zwolnienie przez Zamawiającego np. 80% zabezpieczenia należytego
wykonania umowy po dostarczeniu przez Wykonawcę spełniających wymagania Ruchomych
Stacji Monitoringowych i wykonaniu szkolenia, a pozostawienia 20% należytego
zabezpieczenia umowy do czasu wykonania wszystkich przeglądów specjalistycznej
zabudowy. Wieloletnie przechowywanie 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wpłynie na wyższy koszt oferty, co wydaje się nieuzasadnione z uwagi, iż wraz z dostawą
Stacji i wykonaniem szkolenia znaczna część Umowy zostanie zrealizowana.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu.
Zamawiający wyjaśnia, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalone
w wysokości 5% zaoferowanej ceny brutto ma za zadanie zabezpieczyć nie tylko dostawę
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Ruchomych Stacji Monitoringowych ale również realizację dodatkowych zobowiązań
wykonawców, zaoferowanych zgodnie z kryterium oceny ofert „Dodatkowe zobowiązania
Wykonawcy”.
Zamawiający zmienia § 15 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) na następujący:
„3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w następujący sposób:
1) 70 % zabezpieczenia (kwoty, o której mowa w ust. 2) zwróci w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu umowy tj. dnia wykonania wszystkich zaoferowanych
przeglądów specjalistycznej zabudowy Ruchomych Stacji Monitoringowych,
2) 30% zabezpieczenia (kwoty, o której mowa w ust. 2) zostaje pozostawiona na
roszczenia z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady.”
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuści wydłużenie 30 – dniowego terminu określonego w § 9 ust. 15
wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) jeżeli przekroczenie tego terminu będzie
spowodowane z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że dopuścił możliwość przekroczenia 30 – dniowego terminu
naprawy np. poprzez zamontowanie urządzenia zastępczego.
Pytanie 9
W związku z tym, iż naprawa awarii lub usterki samochodu odbywa się w niezależnej od
Wykonawcy autoryzowanej stacji obsługi producenta samochodu, wnioskujemy o
wydłużenie terminu do 30 dni.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający zmienia § 9 ust. 16 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) na następujący:
„16. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki samochodu Ruchomej
Stacji Monitoringowej, Wykonawca przystąpi do jej usunięcia następnego dnia
roboczego od dnia zgłoszenia. Wykonawca dokona naprawy i wymiany części w
Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta samochodu, w terminie 30 dni kalendarzowych
liczonych od dnia zgłoszenia.”
Pytanie 10
W § 5 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) wnioskujemy o dodanie zapisu, iż
w przypadku uwzględnienia kwestionowanych przez Wykonawcę zastrzeżeń lub uwag
wprowadzonych do koncepcji realizacji Przedmiotu umowy na żądanie Zamawiającego , na
wykonane prace Wykonawca nie udzieli gwarancji i rękojmi.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający nie wyraża zgody zmianę § 5 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
Wykonawca w każdym przypadku musi udzielić gwarancji za wykonane przez siebie prace.
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Pytanie 11
Prosimy o doprecyzowanie § 6 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) w związku z
niejasnością wynikającą z zapisów § 6 ust. 1 wzoru umowy, który jednoznacznie określa, iż
prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez
Zamawiającego protokołu odbioru Ruchomych Stacji Monitoringowych.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający doprecyzowuje § 6 ust. 4 i 5 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)
w następujący sposób:
„4. Za dzień realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 do pkt 4 uważa
się dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru Ruchomych Stacji
Monitoringowych, chyba że inna data została wskazana w Protokole odbioru. Protokół
odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
5. Dokonanie odbioru Ruchomych Stacji Monitoringowych nie wpływa na możliwość
skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów
prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na
prawo do naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od
Umowy.
Pytanie 12
Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy w § 4 ust. 2 wskazał, iż „wyliczenie
obowiązków Wykonawcy zawarte powyżej w ust. 1 ma charakter przykładowy i nie
wyczerpuje całego zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, a także nie
może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności
niewymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu
Umowy”.
Zapis ten narusza art. 29 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ wynika z
niego, iż Zamawiający nie opisał wszystkich obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji
zamówienia. W związku z tym nie jest możliwe ustalenie budżetu na realizację Zamówienia.
Nie da się również przewidzieć zadań, które będą musiały zostać realizować.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tego zapisu lub o dokładne sprecyzowanie
obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący, określając w umowie oraz załącznikach do umowy szczegółowe parametry
techniczne i funkcjonalne Ruchomych Stacji Monitoringowych oraz terminy realizacji.
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie przede wszystkim
dzieła spełniającego wymagania określone przez Zamawiającego, dlatego sformułowanie
z § 4 ust. 2 wzoru umowy nie oznacza, że Zamawiający będzie nakładał jakiekolwiek inne –
dodatkowe wymagania na wykonawców, niż te które zostały określone w SIWZ.
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Sformułowanie z § 4 ust. 2 oznacza, ze każdy wykonawca musi indywidualnie zaplanować
i wykonać wszystkie czynności, które uzna za niezbędne do należytej realizacji przedmiotu
zamówienia.
Mając na względzie, iż treść § 4 ust. 2 wzoru umowy może zostać zinterpretowana przez
wykonawców w sposób podany w pytaniu Zamawiający skreśla ust. 2 w § 4 wzoru umowy.

Z poważaniem,
Dyrektor Biura
Administracji
Barbara Jamróz
Dokument podpisany elektronicznie
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