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ZZ-2380-134/18

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), zwanej

dalej „uPzp”na Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów do przewozu osób dla KWP

w Szczecinie.

Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  pytania  do  siwz,  które  wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 19.11.2018 r. oraz 20.11.2018 r. wraz z wyjaśnieniami siwz:

Część 1

Pytanie 1:

Pytanie dotyczące cz. 1 i 2.Czy  Zamawiający  dopuści  dostawę pojazdów do 21.12.2018r.?

Bardzo krótki termin na realizację.

Pytanie 2:

Wnoszę  o  modyfikację  SIWZ  dotyczącą  terminu  dostawy.  W  przypadku  zamawianych  pojazdów  termin

oczekiwania na pojazd bazowy od producenta to około 30 dni. Zabudowa pojazdu to kolejne 40 dni.  Tym samym

dla zapewnienia prawa w zakresie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, termin dostawy powinien wynosic minimum 70 dni.

W przeciwnym razie zamawiający ustanowił dane kryterium pod upatrzonego z góry wykonawcę, który ma już

pojazd  stający  na  jego  placu.  Działanie  taki  nie  dopuszcza  do  postępowania  żadnej  konkurencji,  a  oferta

upatrzonego wykonawcy nie będzie tania. Tym samym wnoszę o modyfikację terminu wykonania zamówienia i

treści SIWZ.

Pytanie 3:

Czy w celu zapewnienia dostawy pojazdu zgodnego z obowiązującymi przepisami Zamawiający dokona zmiany

SIWZ żądając na etapie składania ofert okazania wyciągu z homologacji – regulamin 107, w którym to zawarte są

warianty  pojazdu  wraz  z  ilością  miejsc  siedzących  i  konfiguracją  drzwi  wejściowych?  Ponadto  wyciąg  ten

wskazuje naciski na osie oraz dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, pojemność przestrzeni bagażowej wyrażoną

w metrach sześciennych i ładowność bagażnika w kilogramach. Wedle naszej wiedzy, na terenie RP nie ma firmy

która może zaoferować auto o wymaganych parametrach w myśl wymagań Zamawiającego, czyli autobus 18-

osobowego  z  drzwiami  przesuwnymi  po  obu  stronach  w  oparciu  o  homologację  całopojazdową.  Powyższe

zapewnia Zamawiającemu otrzymanie pojazdu zgodnego z przepisami prawa. Wnoszę o zmiany jak wyżej.



Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga dostawy pojazdu fabrycznie nowego wraz z dokumentami do dokonania pierwszej

rejestracji?

Odpowiedź 1 i 2: 

Zamawiający zmienia termin dostarczenia przedmiotu zamówienia z dnia 18.12.2018 na  dzień 21.12.2018 r.

Odpowiedź 3: 

Zamawiający zmienia zapis w opz w pkt. 1.4.1.7 ppkt. b) na zapis „boczne przesuwne przeszklone znajdujące się

po prawej stronie nadwozia” oraz skreśla pkt. 1.5.1.4 ze względu na błąd pisarski i niezgodność z pkt 1.5.1.3

Odpowiedź 4: 

Zamawiający określił dokumenty wymagane w fazie odbioru zamówienia w rozdziale VII ppkt 3.3

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 26.11.2018r. 

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


