URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, dnia 10 maja 2019 r.

BA.WZP.26.12.2019.24
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 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:

Pytanie 13
Zamawiający w Kryteriach oceny ofert w SIWZ podaje za najniżej punktowane okres
gwarancji mechanicznej 36 miesięcy. Tymczasem w formularzu oferty w indeksie dolnym 4 i
5 podaje 24 miesiące.
Prosimy o doprecyzowanie czy minimalny okres gwarancji to 24 miesiące czy 36 miesięcy.
Czy za 24 miesiące gwarancji mechanicznej samochodu lub zabudowy zamawiający otrzyma
0 pkt ale nie będzie podlegała oferta odrzuceniu?
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Odpowiedź na pytanie
Zamawiający potwierdza, że minimalny okres gwarancji mechanicznej wynosi 24 miesiące.
Zamawiający przyznaje punkty za zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż minimalny
wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji.
Dlatego, w przypadku zaoferowania 24 miesięcznej gwarancji mechanicznej samochodu lub
zabudowy oferta otrzyma za dane podkryterium 0 pkt. Takim przypadku oferta nie zostanie
odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
Pytanie 14
Zamawiający wymaga na pojazd bazowy gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów.
Czy Zamawiający dopuści gwarancje mechaniczną z limitem kilometrów 100.000 w zależności
co pierwsze nastąpi?
Odpowiedź na pytanie
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Zamawiający nie dopuszcza gwarancji mechanicznej z limitem kilometrów 100.000
w zależności co pierwsze nastąpi.
Pytanie 15
W formularzu oferty Zamawiający w pkt 3 każe wskazać cenę za całość niniejszego
zamówienia brutto. Jednocześnie w indeksie dolnym w punkcie 5 wskazuje cenę za dostawę
1 szt. liczoną wg wzoru 1/6*0,995 ceny oferty.
Czy Wykonawca ma podać w pkt 3 łączną wartość zamówienia na 6 szt. brutto czy cenę
jednostkową 1 szt. brutto?
Prosimy również o wyjaśnienie co oznacza mnożnik 0,995?
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający potwierdza, że w pkt 3 formularza ofertowego wykonawca zobowiązany jest
wskazać cenę za realizacje całości zamówienia.
Mnożnik 0,995 w przypisie w formularzu ofertowym został podany informacyjnie i jest
powiązany z paragrafem 8 ust. 1 wzoru umowy, z którego wynika że płatność wynagrodzenia
za realizację przedmiotu zamówienia podzielona jest na 2 części wynoszące odpowiednia
99,5% i 0,5% wynagrodzenia brutto.
Pytanie 16
Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia wymaga w pkt 114
gwarancji na powłokę lakierniczą 60 miesięcy.
Czy Zamawiający dopuści samochody z gwarancją na powłokę lakiernicza na 36 miesięcy bez
limitu kilometrów.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający nie dopuszcza samochodów z gwarancją na powłokę lakierniczą na 36 miesięcy
bez limitu kilometrów.
Pytanie 17
Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia wymaga w pkt 27
pełnowymiarowe koło zapasowe.
Czy Zamawiający dopuści koło dojazdowe stalowe pełnowymiarowe?
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający dopuszcza pełnowymiarowe koło dojazdowe z felgą stalową do jazdy letniej,
które zapewni możliwość jazdy pojazdem bez ograniczeń.
Z poważaniem,
Dyrektor Biura
Administracji
Barbara Jamróz
Dokument podpisany elektronicznie
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