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informacja na stronę internetową 

  

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

samochodów osobowych oznakowanych typu furgon w wersji „Patrolowej” dla jednostek 

Policji 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 

1232) Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 

odpowiedzią i modyfikują  

  

Pytanie 1 

 

Czy z uwagi na fakt, iż okres przewidziany na realizację zamówienia obejmuje tzw.  „sezon 

urlopowy”, w którym przez ok. 30 dni nie funkcjonują fabryki produkujące samochody bazowe, a 

także zachodzi konieczność opracowania nowej koncepcji zabudowy, zatwierdzenia prototypu oraz 

przeprowadzenia dużej ilości badań certyfikujących , Zamawiający wydłuży termin realizacji 

Umowy z 90 do 120 dni od podpisania umowy, 

 

Pytanie 2 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy (włącznie z pojazdami 

zakupionymi w ramach prawa opcji) na 01.12.2015r ? Pragniemy nadmienić, iż obecnie wymagany 

termin realizacji umowy w naszej ocenie nie uwzględnia czasu niezbędnego na zrealizowanie 

procedur badawczych w jednostkach akredytowanych, które w większości można realizować 

dopiero po finalnym wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie 1 i 2  

 

Zamawiający przedłuża termin wykonania dostawy przedmiotu zamówienia do 130 dni od daty 

podpisania umowy.  

W związku z powyższym ulega zmianie §3 ust. 1 i otrzymuje brzmienie ; 

 

„ Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pojazdy objęte zamówieniem podstawowym w terminie 

do .............................. .  W przypadku zakupu pojazdów w ramach prawa opcji Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do .................... .” 

 

Pytanie 3  - dot. pkt. 1.5.1.7 oraz pkt. 1.5.1.8 

Z uwagi na fakt, iż wymagania zawarte w ww. punktach uwarunkowane są koniecznością 

przeprowadzenia ich w określonych ramach czasowych co w zestawieniu z ograniczonym terminem 

realizacji zamówienia koliduje z możliwością terminowego wykonania przedmiotowej umowy 

pragniemy zapytać, czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza potwierdzenie 

spełnienia wymagań poprzez pisemne oświadczenie Wykonawcy ? 

  

 

Odpowiedź 3 - ulegają zmianie punkty 1.5.1.7 oraz  1.5.1.8 i otrzymują brzmienie  

1.5.1.7 Zastosowane systemy mocowania elementów zabudowy umieszczonych  wewnątrz pojazdu 

oraz specjalistycznego wyposażenia przewożonego w pojeździe muszą zapewnić ich utrzymanie 

przy przyspieszeniu lub hamowaniu, o wartości 5 g wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne 



 

 

(w lewo, w prawo) i 5 g pionowe. Spełnienie warunku musi być potwierdzone pisemnym 

oświadczeniem Wykonawcy. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być 

przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów. 

1.5.1.8  Zastosowany system mocowania elementów zabudowy umieszczonych na zewnątrz 

pojazdu musi zapewnić ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub  hamowaniu o wartości 5 g 

wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe. Spełnienie 

warunku musi być potwierdzone pisemnym oświadczeniem Wykonawcy. Dokument 

potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie  odbioru 

pojazdów. 

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofer oraz wniesienia wadium. 


