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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI I KADR 
 

 Warszawa, dnia 26 czerwca 2018 r. 

 
 BAK.WZP.26.18.2018.8 

 

 

        Wykonawcy 

 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 4 sztuk Ruchomych Stacji 

Monitoringowych” - sprawa BAK.WZP.26.18.2018 
 

 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 
Zamawiający odpowiada na zadane przez Wykonawcę pytanie:  
 

 
Pytanie 1 
Dotyczy pkt. 4 załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia 
 
Według naszych informacji czas produkcji pojazdów bazowych spełniających wymagania 
„Załącznika nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia" wynosi około 4 miesięcy, w 
związku z tym musimy opierać się na dostawie pojazdów będących już w produkcji. Niestety 
dostępność pojazdów o takiej samej barwie nadwozia jest niemożliwa. 
Ze względu na krótki termin realizacji zamówienia zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 
pojazdów spełniających wymagania „Załącznika nr 1 do umowy - Opis przedmiotu 
zamówienia" lecz będących w różnych wariantach kolorystycznych tj. czarny metalik, srebrny 
metalik i grafitowy metalik. 
 
Odpowiedź na pytanie 
Zamawiający dopuszcza nadwozie pojazdu w kolorach: czarny metalik, srebrny metalik lub 
grafitowy metalik. 
 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt X.3.5) SIWZ Wykonawca zamieszcza 
hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść 
oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego 
dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie 
szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   
Zdaniem Zamawiającego hasło dostępu do pliku JEDZ oraz inne informacje niezbędne dla 
prawidłowego dostępu do pliku JEDZ Wykonawca może zamieścić np. w pkt 21 formularza 
ofertowego. 
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Z poważaniem, 

Dyrektor Biura 

Administracji i Kadr 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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