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informacja na stronę internetową

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

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na „dostawę 10 sztuk

pojazdów typu „Ambulans Poczty Specjalnej””.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego

w dniu 17.05.2016 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz :

Pytanie : 

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie do oferty przetargowej dokumentu (tłumaczenie na j.polski z świadectwa

homologacji  które  jest  w  j.niemieckim  187  str)  zawierającego  wszystkie  parametry  techniczne  niezbędne

do sprawdzenia parametrów technicznych oferowanego pojazdu i oceny oferty.  Na dzień dzisiejszy producent

pojazdu  bazowego  wprowadza  na  rynek  nowy model  pojazdu,  który  jeszcze  nie  został  sprzedany  na  rynku

polskim i praktycznie nie ma możliwości otrzymania świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. 

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza na etapie składania ofert możliwość złożenia przez Wykonawcę dokumentu - świadectwa

homologacji  dla  pojazdu  bazowego  z  zastrzeżeniem  zapisów  rozdziału  X  ust.  15  SIWZ,  z  zaznaczonymi

parametrami,  które  potwierdzą  spełnienie  przez  oferowany  pojazd  wszystkich  wymagań  określonych

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej załącznika nr 7 do SIWZ oraz będzie

zawierał informację o uśrednionej wartości zużycia paliwa – kryterium oceny ofert. 

Zamawiający  dopuszcza  ww.  dokument  z  zastrzeżeniem,  że  dostarczenie  przez  Wykonawcę  wymaganego

świadectwa  zgodności  WE  pojazdu  bazowego  określonego  w  rozdziale V  pkt  1.3.2  i  rozdziale  VII  pkt  1

załącznika nr 7 do SIWZ nastąpi nie później niż w dniu odbioru pojazdów przez Zamawiającego.

W konsekwencji zmianie ulegają zapisy :

- w rozdziale XIII ust. 1 SIWZ,  który otrzymuje następujące brzmienie :

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

C*– cena ofertowa - 95 %

G** - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne dla samochodów - 2 %

Z***  - uśredniona wartość zużycia paliwa – 3%

*cena ofertowa musi zawierać całkowity koszt realizacji całości zamówienia;

**  Gwarancja   musi  być  podana  w  miesiącach.  Na  potrzeby  dokonania  oceny  oferty  przyjmuje się,

że  termin  gwarancji  nie  może  przekraczać  60 miesięcy.  W przypadku gdy wykonawca poda  dłuższy termin

gwarancji niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów za powyższe kryterium maksymalną

dopuszczalną ilość miesięcy. 

*** zgodnie ze Świadectwem zgodności WE lub świadectwem homologacji pojazdu bazowego.

- w rozdziale VI ust. 3 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3.W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  Zamawiającego  Wykonawca

zobowiązany jest złożyć:



1) Świadectwo zgodności WE lub świadectwo homologacji pojazdu bazowego;

2) Katalogi (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierające dane techniczne oraz wyposażenie

pojazdu  bazowego.  W  katalogach  należy  zaznaczyć  pozycje  potwierdzające,  że  oferowany  pojazd  spełnia

wymagania techniczne określone w załączniku nr 7 do siwz , tj. opisie przedmiotu zamówienia.”

- w załączniku nr 7 do SIWZ w rozdziale V pkt. 1.3.2, który otrzymuje brzmienie:

„Pojazd  musi  być  budowany  z  wykorzystaniem  pojazdu  bazowego  posiadającego  homologację  wystawioną

zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia  5 września  2007 r.,  ustanawiającą ramy dla  homologacji  pojazdów silnikowych

i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.

U.  UE.L.2007.263.1  ze  zm).  Dokument  potwierdzający  spełnienie  wymogu  (świadectwo  zgodności  WE

lub świadectwo homologacji  pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie  składania

oferty przetargowej.”

- oraz w rozdziale VII pkt 1 załącznika nr 7 do siwz, który otrzymuje brzmienie:

„Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych:

Świadectwo zgodności WE lub świadectwo homologacji pojazdu bazowego .

Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi.

Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.”

-  w załączniku nr 7 do SIWZ w rozdziale V pkt. 1.4.1.3, 1.4.1.4, 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.6.6,  które otrzymują

brzmienie:

„1.4.1.3  Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5 100  mm i nie większa niż 5 400 mm (według danych

z pkt. 5 świadectwa zgodności WE lub z punktu zaznaczonego w świadectwie homologacji).

1.4.1.4 Wysokość nie większa niż 2 000 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE lub z punktu

zaznaczonego w świadectwie homologacji ).”

„1.4.2.2 Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 950 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE

lub z punktu zaznaczonego w świadectwie homologacji),”

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 91 kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności

WE lub z punktu zaznaczonego w świadectwie homologacji).”

„1.4.6.6  Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3

muszą być zgodne z  danymi z  pkt.  35 świadectwa zgodności  WE lub z  punktu zaznaczonego w świadectwie

homologacji pojazdu bazowego. „

W  załączeniu  Zamawiający  przekazuje  zmodyfikowany  szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia

stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ uwzględniający powyższe zmiany i konsekwencje tych zmian.

            Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 10.06.2016r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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