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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/152/2019 

 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia,  

że w postępowaniu na dostawę samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego 

przeznaczenia w latach 2020-2022, w dniach 21.10.2019 r., 22.10.2019 r., 

23.10.2019 r., 24.10.2019 r., 25.10.2019 r., 28.10.2019 r. wpłynęły wnioski  

o wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień 

Wniosek nr 1: 

Dotyczy załącznika Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdów z kategorią N1G? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania pojazdów  

z kategorią N1G, w związku z czym pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ. 

Wniosek nr 2:  

Dotyczy załącznika Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 9 p-punkt 3a i 3c 

Zamawiający dla pojazdów określił wyposażenie pojazdu w układ jezdny 4x4  

z dołączanym napędem przedniej osi z reduktorem. 

Czy Zamawiający dopuści pojazdy wyposażone w napęd 4x4 typu Haldex ze skrzynią 

automatyczną posiadającą system wspomagający podjazd na wzniesienia (tzw. Hill 

Assist). Przy takim zastosowaniu układu przeniesienia napędu oraz przełożenia 

automatycznej skrzyni biegów nie ma potrzeby stosowania przekładni redukcyjnej? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązania proponowanego 

przez potencjalnego Wykonawcę i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ  

w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 3:  

Odnośnie zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Ad pkt. I ppkt. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdów ciężarowo – osobowych ogólnego 

przeznaczenia kategorii N1G o nadwoziu  typu pick-up? Nasze pytanie podyktowane 

jest faktem, iż wszystkie marki oferujące tego typu pojazdy na rynku polskim 

posiadają w swej ofercie pojazdy zhomologowane w kategorii N1G a nie M1G. Nasze 

powyższe pytanie ma na celu podniesienie zasady konkurencyjności ofert w tym 

postępowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania pojazdów  

z kategorią N1G, w związku z czym pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ. 

Wniosek nr 4:  

Odnośnie zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Ad pkt. XV ppkt. 1 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdów, które przy założeniu tak 

rozłożonego w czasie  okresu dostaw mogą ulec delikatnemu faceliftingowi 

polegającemu np. na zmianie przetłoczenia zderzaka przedniego, zmianie 

przetłoczenia maski, czy kształtu lamp przednich?    

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona zmiany Opisu przedmiotu 

zamówienia część XV pkt. 1 poprzez wskazanie, iż pojazdy dostarczane w danym 

roku, w ramach podpisanej umowy muszą być w jednakowej kompletacji. 

Wniosek nr 5:  

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie samochodów spełniających wymienione 

kryteria, z początkowym terminem realizacji do 31.12.2020 r.? (W pozostałych latach 

terminy pozostają bez zmian). Pytanie jest podyktowane zmianą modelową 

zaproponowanego modelu, którą producent zapowiedział na czerwiec 2020 r. 

Produkcja staruje w sierpniu 2020 r. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ. 

Wniosek nr 6:  

Czy Zamawiający wymaga pojazdów jedynie kategorii M1, czyli pojazdu  

do przewozu do dziewięciu osób wraz z kierowcą.   

Przedmiotem zamówienia jest samochód osobowo-ciężarowy ogólnego przeznaczenia 

czyli zgodnie z NO-23-A003-2004 pojazd przystosowany do przewozu ładunków  

i osób.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ  

w przedmiocie sprawy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów 

ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia kategorii M1G o parametrach 

wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Wniosek nr 7: 

W punkcie I.2 ppkt. H Zamawiający wymaga wykazu przyrządów pomiarowych wraz 

z częstotliwością ich kontroli metrologicznej.   

Do jakiego zakresu czynności Zamawiający wymaga wykazu przyrządów: 

obsługiwań, diagnostyki, napraw, produkcji? Jeżeli napraw to którego poziomu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przez przedmiotowy zapis należy rozumieć 

obowiązek dla wykonawcy umowy, wyspecyfikowania urządzeń i przyrządów 

podlegających kontroli metrologicznej, które wchodzą w skład pojazdu, jeżeli takie w 

nim występują (np. tachograf). W przeciwnym razie przedmiotowego wykazu nie 

sporządza się. Zapis nie dotyczy sprzętu stanowiącego wyposażenie stacji obsługowo-

naprawczych. 

Wniosek nr 8:  

Czy Zamawiający wymaga spełnienia Normy Obronnej NO-25-A200 - Wojskowe 

pojazdy samochodowe - wyposażenie, w szczególności w zakresie wyposażenia 

specjalnego, uchwytów na broń. Jeżeli tak to na jaki rodzaj broni? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia nie 

postawiono ww. wymogu. Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ  

w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 9:  

W punkcie V. 7 zamawiający przytacza STANAG 4381 Blackout Lighting Systems 

for Tactical Land Vehicles. Jednocześnie w przypisie 11 wyjaśnia zapis "Pojazdy 

muszą być przystosowane do maskowania oświetlenia" odbiegający od zapisów 

STANAG 4381.   

Czy zamawiający wymaga całościowego spełnienia STANAG 4381 czy tylko 

częściowo?  Jeżeli częściowo to w jakim zakresie? 

STANAG 4381 jest powiązany ze STANAG 4007 PCS - Electrical Connectors 

Between Tractors and Trailers. Czy zamawiający wymaga złącza pojazd-przyczepa 

zgodnego z STANAG 4007 czy w złącze zgodnie z PN-ISO 1724:2006 wg pkt. XII 3? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypisie nr 12 Opisu przedmiotu 

zamówienia określono zakres minimalnego wyposażenia w zakresie zaciemnienia 

oświetlenia, który musi spełniać parametry opisane w STANAG 4381. Przedmiot 

zamówienia nie musi spełniać w całości wymagań ww. dokumentu, gdyż zawiera on 

opis wszystkich możliwych konfiguracji i rodzajów lamp służących do maskowania 

oświetlenia. W zakresie złącza pojazd-przyczepa wymagania określono w części XII 

pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia. 

Wniosek nr 10: 

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia - zał. 1 do SIWZ 

Czy Zamawiający zaakceptuje pojazdy nie posiadające: 

- schowka zamykanego na kluczyk (rozdz. X pkt 2) 

- tylnej kanapy dzielonej (rozdz. X pkt 6) 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 
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Wniosek nr 11:  

Dotyczący załącznika nr 1 do SIWZ: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę 

samochodów pick-up homologowanych w kategorii N1G? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania pojazdów  

w kategorii N1G, w związku z czym pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ. 

Wniosek nr 12:  

Dotyczący załącznika nr 1 do SIWZ: rozdz. V ust. 6 Zamawiający wymaga 

samochodów w kolorze z palety producenta w związku z powyższym, czy elementy 

zewnętrzne takie jak: felgi, listwy ozdobne, oznakowania (fabrycznie w kolorze 

srebrnym) podlegają przemalowaniu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż elementy takie jak oznakowanie marki, 

modelu, listwy podokienne (fabrycznie: srebrne i błyszczące) nie muszą być 

przemalowane. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 13: 

Dotyczący załącznika nr 1 do SIWZ: rozdz. IX ust. 2 Proszę o potwierdzenie, że 

dopuszczone są skrzynie biegów mechaniczne (manualne)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu 

zamówienia część IX pkt.2 dopuszczone są skrzynie biegów mechaniczne (manualne). 

Wniosek nr 14:  

Dotyczący załącznika nr 1 do SIWZ: rozdz. IX ust. 9 Czy Zamawiający dopuszcza 

samochody bez systemu informującego o konieczności zapięcia pasów przez 

pasażerów  w drugim rzędzie siedzeń? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez 

potencjalnego Wykonawcę. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ  

w przedmiocie sprawy. Przez zapis ujęty w części IX Opisu przedmiotu zamówienia 

należy rozumieć wyposażenie pojazdów w system informujący o konieczności 

zapięcia pasów minimum dla kierowcy.  
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Wniosek nr 15:  

Dotyczący załącznika nr 1 do SIWZ: rozdz. V ust. 7 Zamawiający wymaga 

przystosowania pojazdu do stosowania urządzeń noktowizyjnych poprzez 

wyposażenie w dwa dodatkowe gniazda 12V, proszę o wskazanie wymaganej 

minimalnej mocy jednostkowej tych gniazd. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż minimalna moc gniazd wynosi 150 W. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 16: 

Dotyczący załącznika nr 1 do SIWZ: rozdz. IX ust. 17 pkt e Zamawiający wymaga  

gniazd o mocy min 150 W, proszę potwierdzenie: czy wymagany parametr mocy 

dotyczy pojedynczego gniazda lub sumy mocy gniazd? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymagany parametr mocy dotyczy 

pojedynczego gniazda. 

Wniosek nr 17:  

Dotyczący załącznika nr 1 do SIWZ: rozdz. IX ust. 17 punkt f Czy Zamawiający 

dopuszcza komputer pokładowy z funkcją „Check Control” z opisami w języku 

angielskim? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. W takim przypadku w Instrukcji Obsługiwania/Użytkowania pojazdu 

winno znaleźć się tłumaczenie komunikatów na język polski. Zamawiający dokona 

stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 18:  

Dotyczący załącznika nr 1 do SIWZ: rozdz. X ust. 5 Czy Zamawiający dopuszcza 

fotel pasażera bez regulacji pionowej? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż możliwość regulacji pionowej powinien 

posiadać minimum fotel kierowcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści 

SIWZ w przedmiocie sprawy. 
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Wniosek nr 19: 

Dotyczący załącznika nr 1 do SIWZ: rozdz. X ust. 6 Czy Zamawiający dopuszcza  

w samochodach pick-up tylną kanapę bez podziału wyposażoną w zagłówki dla 

wszystkich pasażerów na niej siedzących? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 20:  

Dotyczący załącznika nr 1 do SIWZ: rozdz. X ust. 10 Czy Zamawiający dopuszcza 

samochody wyposażone w radio fabryczne RDS (z czteroma głośnikami) z obsługą 

MP3 oraz wejściami: USB, AUX , ( iPod podłączany przez USB)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 21:  

Dotyczący załącznika nr 1 do SIWZ: rozdz. IV ust. 2 Czy Zamawiający dopuszcza 

minimalną średnicę oczka 25mm? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ. 

Wniosek nr 22: 

W związku z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawierania 

umowy wieloletniej oraz zapisami wzoru umowy §15 ust. 2 pkt. 6 wnoszę  

o uzupełnienie zapisów po treści: „a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż 

wskazane w załączniku do umowy” dodanie; „lub akceptowalne przez 

Zamawiającego”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 
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Wniosek nr 23:  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów we wzorze umowy w §12 ust 3 : „W 

przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w 

§ 1 ust. 3 …” na „W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 90 dni w 

wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w § 1 ust 9 …”? Odstąpienie od 

umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w realizacji jest zbyt daleko idącą 

sankcją stąd wykonawca wnosi o wskazanie minimalnego okresu po którym to prawo 

Zamawiającemu będzie przysługiwać. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 24:  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów we wzorze umowy w §12 ust. 1 pkt 1: 

na następujące: „w razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy wynoszącej co 

najmniej 90 dni lub innego niewykonania czy rażącego nienależytego wykonania 

istotnych obowiązków wynikających z umowy” . Odstąpienie od umowy w przypadku 

jakiegokolwiek opóźnienia w realizacji jest zbyt daleko idącą sankcją, podobnie 

naruszenie jakichkolwiek obowiązków umownych. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 25: 

Czy Zamawiający dopuszcza uściślenie zapisów we wzorze umowy w § 11 ust 4 pkt  1 

i 2: na kary naliczane od wartości brutto niezrealizowanej przez Wykonawcę a 

potwierdzonej przez Zamawiającego części przedmiotu dostawy w danym roku? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 
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Wniosek nr 26:  

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie zapisów we wzorze umowy w § 7 ust 3 pkt 

2: „ w przypadku napraw skomplikowanych dopuszcza się 30 dni roboczych na 

usunięcie wady”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 27:  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wymiany we wzorze umowy w § 7 ust 3 

pkt 5 na 60 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 28:  

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie w §7 ust. 1 pkt. 4) na końcu: „z zastrzeżeniem 

przypadku gdy Zamawiający korzysta z przedmiotu niezgodnie z instrukcją obsługi  , 

w tym nie dokonuje wymaganych przeglądów? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 29:  

Czy Zamawiający dopuszcza uściślenie zapisów §7 ust. 1 poprzez wskazanie, że 

Zamawiający traci prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na wadę, jeżeli 

Wykonawca zaoferuje naprawę lub wymianę wadliwej rzeczy oraz zmianę zapisów 

wymienionego §7 ust. 1 pkt. 5 poprzez wskazanie, że w przypadku gdy przedmiot 

umowy jest wadliwy tylko w części, która daje się odłączyć od pozostałej części 

przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy tylko 

w odniesieniu do wadliwej części przedmiotu umowy? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 30: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów we wzorze umowy w § 14 ust 1 na treść 

wg której kwota zabezpieczenia w danym roku dostaw będzie wskazywana przez 

Zamawiającego wraz z potwierdzeniem środków finansowych na realizację 

przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 31:  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapisy rozdz. XVII SIWZ nie zmieniają 

zapisów wzoru umowy zgodnie z którymi Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy jest wnoszone odrębnie na dostawy w każdym roku obowiązywania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy wnoszone będzie odrębnie na każdy rok dostawy. Zamawiający  

dokona zmiany zapisów rozdziału XVII Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 32:  

Czy zmiana przepisów w zakresie opłat emisyjnych skutkująca zwiększeniem 

obciążenia finansowego będzie skutkowała korektą ceny poszczególnych samochodów 

o kwotę wynikającą z zaistniałych zmian i czy zmiana ta mieści się w zakresie 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, które 

to okoliczności będą skutkowały koniecznością zawarcia aneksu przez strony umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 
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Wniosek nr 33: 

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie zapisów we wzorze umowy w § 6 ust. 8 pkt 

2) ppkt. b „W przypadku awarii pojazdu uniemożliwiającej dojazd użytkownika do 

najbliższej ASO, usunie wady w dostarczonym przedmiocie umowy w miejscu, w 

którym zostały one ujawnione lub …” t.j. zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi 

„Opisu przedmiotu zamówienia”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 34:  

Czy fotel pasażera musi posiadać możliwość regulacji pionowej (wysokość siedziska)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż możliwość regulacji pionowej powinien 

posiadać minimum fotel kierowcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści 

SIWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 35:  

Co Zamawiający miał na myśli opisując przedmiot zamówienia jako samochód 

osobowo-ciężarowy jednocześnie wskazując homologację M1G jako osobowo-

terenową? uwaga: brak na rynku samochodów osobowo-ciężarowych z homologacją 

M1G, gdyż wszystkie pickupy mają homologację N1G. Nieuzasadnionym jest wymóg 

samochodów z homologacją M1G, która dodatkowo obciążona jest podatkiem 

akcyzowym, który dla silników o pojemności powyżej 2000 cm3 wynosi 18,6%  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania pojazdów  

z kategorią N1G, w związku z czym pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ. 

Wniosek nr 36: 

Czy Zamawiający dopuści samochody z prześwitem poprzecznym 200 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ. 
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Wniosek nr 37:  

Z uwagi na krótki okres pozostający wykonawcy na realizację wymaganych dostaw 

opcjonalnych oraz wymagane procedury: odbioru wojskowego, rejestracji oraz 

przekazania, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostaw w kolejnych latach 

2020-2022 do 15 grudnia? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję 

potencjalnego Wykonawcy i pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ. 

Wniosek nr 38:  

Zamawiający w pkt. II.1.5 Ogłoszenia o Zamówieniu informuje o szacunkowej 

wartości zamówienia w kwocie 98 947 973,30 złotych netto (bez podatku VAT).   

Czy kwota ta dotyczy całego zamówienia tj. 635 sztuk, czy odnosi się do zamówienia 

gwarantowanego, tj. 485 sztuk ?   

Pytanie wynika z analogii do pytania zadanego w I edycji przedmiotowego przetargu. 

Ówczesne stanowisko Zamawiającego określało wielkość środków w zakresie 

zamówienia gwarantowanego jak i opcjonalnego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych „Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite 

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towaru i usług”. Oznacza to, 

iż szacunkowa wartość zamówienia podana w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczy 

całego zamówienia (gwarantowanego i opcjonalnego). 

Wniosek nr 39:  

W rozdziale X. 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający żąda, aby kanapa tylna 

była dzielona i wyposażona w zagłówki dla wszystkich pasażerów na niej siedzących.  

Czy Zamawiający dopuści, aby w proponowanym pojeździe w wersji pick up dopuści 

kanapa nie była dzielona z zachowaniem wyposażenia w trzy zagłówki 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 
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Wniosek nr 40:  

W Rozdziale X.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określił, że pojazd 

musi posiadać możliwość regulacji pionowej siedziska kierowcy i pasażera.  

Czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie fotela pasażera bez regulacji wysokości?  

Regulacja pionowa w samochodach terenowych stosowana jest przeważnie dla fotela 

kierowcy, natomiast dla fotele pasażera stosowana jest regulacja pozioma pochylenia 

oparcia. Regulacja pionowa fotela pasażera nie wpływa na jakość oraz komfort jazdy. 

Powyższy zapis zapewnia „dedykowanie” i faworyzowanie jednego z producentów 

samochodów, a więc naruszana jest zasada równego traktowania oraz zasady uczciwej 

konkurencji, a co za tym idzie racjonalnego wydatkowania środków publicznych. 

Zasada równego traktowania polegająca na nie stosowaniu przywilejów nie została 

przez Zamawiającego do niniejszego postępowania zachowana, w związku z tym 

zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu posiadania regulacji wysokości w 

fotelu pasażera. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 41:  

W Rozdziale VIII pkt 1 ppkt d) Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w załączniku nr 5 

do SIWZ Wzór Umowy § 6 pkt 5 ppkt d) Zamawiający określił minimalne wymagania 

dotyczące gwarancji udzielonej na opony w wymiarze 36 miesięcy bez określonego 

limitu kilometrów.  

Formułowanie warunku gwarancji ogumienia tylko w aspekcie lat stawia 

potencjalnego Wykonawcę w pozycji nierównego traktowania w stosunku do 

Zamawiającego, (naruszenie art. 7 ustawy PZP) gdyż na sprawność ogumienia 

zasadniczy wpływ ma przebieg ogumienia i może zaistnieć sytuacja, że w okresie 

gwarancji Wykonawca będzie musiał kilkakrotnie dokonać wymiany opon na własny 

koszt. Wobec powyższego w oparciu o tak skonstruowany warunek niemożliwym jest 

rzetelne skalkulowanie oferty.  W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu na:  

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. VIII Wymagania 

gwarancyjne oraz serwisowe ppkt. 1 lit. d)  „minimum 36 miesięcy na eksploatację 
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opon lub przebiegu opon na poziomie 60 tyś km, z zachowaniem zasady montażu 

opon wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 42:  

Czy zamawiający dokona zmian w SIWZ w Rozdziale III pkt. 1 ppkt. 10 w 

następującym zakresie:   

Jest obecnie: „Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. 

Prawo opcji oznaczą iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną. 

Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw 

opcjonalnych. Zamawiający przedstawi ilości z których skorzysta w ramach prawa 

opcji:   

- do 31.06.2020 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2020   

- do 30.06 2021 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2021   

- do 29.06.2022 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2022   

W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego ww. terminu Wykonawca musi 

wyrazić pisemną zgodę na realizację „dostawy opcjonalnej”.   

na proponowany zapis:   

Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawo opcji 

oznaczą iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną. Wykonawcy nie 

przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych. 

Zamawiający przedstawi ilości z których skorzysta w ramach prawa opcji:   

- do 31.03.2020 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2020   

- do 30.03. 2021 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2021   

- do 29.03. 2022 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2022   

W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego ww. terminu Wykonawca musi 

wyrazić pisemną zgodę na realizację „dostawy opcjonalnej”.  Uzasadnienie:  Zakres 

szczegółowych wymagań przedmiotu zamówienia w znacznym zakresie odbiega od 

wersji aktualnie dostarczanych na rynek i wymaga indywidualnego cyklu 
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produkcyjnego, dlatego niezbędny jest czas na uruchomienie produkcji ilości 

opcjonalnych to minimum 7 miesięcy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 43: 

W rozdziale I pkt 2 lit. g) Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określił 

wymagania dotyczące Katalogu Części Zamiennych.   

Czy Zamawiający dopuści katalog części zamiennych w formie elektronicznej przy 

założeniu iż Wykonawca udostępni zamawiającemu login i hasło, za pomocą którego 

będzie mógł mieć dostęp do katalogu części zamiennych?    

Forma drukowana czy na płycie jest na dzień dzisiejszy trudno dostępna, a forma 

elektroniczna pozwala na szybki dostęp do danych bez konieczności przechowywania 

wydruków. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza katalog części zamiennych w 

formie elektronicznej pod następującymi warunkami: 

1. Dostarczenia bezpłatnego hasła on-line w całym cyklu życia pojazdów, do czasu ich 

wycofania z eksploatacji. 

2. Potwierdzenia przez producenta pojazdów o bezpłatnej aktualizacji haseł 

dostępowych do katalogu on-line, w całym cyklu życia pojazdów, do czasu ich 

wycofania z eksploatacji. 

3. Potwierdzenia przez producenta pojazdów, iż hasło dostępowe do katalogu on-line 

będzie obowiązywało dla nieograniczonej liczby końcowych użytkowników w Siłach 

Zbrojnych RP. 

W przypadku nie spełnienia przez potencjalnego wykonawcę na którykolwiek z ww. 

warunku, Zamawiający podtrzymuję wymagania określone w Opisie przedmiotu 

zamówienia dotyczące katalogu części zamiennych. Zamawiający dokona stosownej 

zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy. 
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Wniosek nr 44:  

W Rozdziale XVII SIWZ Zamawiający zażądał wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.   

Czy zamawiający oczekuje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

odnoszącego się do wartości całego kontraktu wraz z zamówieniem w prawie opcji, tj. 

635 szt. pojazdów? Jeżeli tak kiedy będzie zwracane zabezpieczenie w przypadku 

realizacji dostaw w ramach każdego roku? Biorąc pod uwagę, że zamówienie 

obejmuje lata 2020 – 2022 to od jakiego terminu zostanie zmniejszona kwota 

zabezpieczenia do 30% z tytułu rękojmi? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w §14 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór 

umowy określił szczegółowo zasady wpłaty i zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

określono w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie tj. obejmującej zamówienie 

w zakresie ilości gwarantowanych i opcjonalnych. Zgodnie z §14 ust. 1 na lata 2020-

2022 Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w terminie  14 dni od daty 

pisemnego potwierdzenia otrzymanego od Zamawiającego o realizacji umowy  

w danym roku kalendarzowym. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określone zostały w §14 ust. 3 i 4 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy. 

Wniosek nr 45:  

Czy w przypadku dostaw w kolejnych latach Zamawiający dopuszcza  niewielkie 

różnice w zakresie wyposażenia pojazdów, przy założeniu że zawsze będą one 

spełniać wymagania minimalne określone w WET?   

Producenci samochodów często wprowadzają wraz z nowym rokiem modelowym 

drobne zmiany w zakresie wyposażenia standardowego np. wzór felg, zastosowane 

systemy bezpieczeństwa wynikające z wymagań homologacyjnych czy nowe 

rozwiązania systemów multimedialnych. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona zmiany Opisu przedmiotu 

zamówienia część XV pkt. 1 poprzez wskazanie, iż pojazdy dostarczane w danym 

roku, w ramach podpisanej umowy muszą być w jednakowej kompletacji. 
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Wniosek nr 46: 

Czy w celu spełnienia wymogu dostosowania silnika pojazdu do ewentualnej 

możliwości zasilania jednolitym paliwem pola walki NATO F-34, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zastosowania niewielkiej domieszki oleju silnikowego do ww. 

paliwa?   

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostaną określone w instrukcji użytkowania 

pojazdu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie 

sprawy. 

Wniosek nr 47:  

Czy w przypadku przekroczenia deklarowanego limitu przebiegu kilometrów w 

wysokości 30 000 zamawiający przejmie na siebie koszty obsługi technicznej pojazdu 

w okresie gwarancyjnym? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie przejmie na siebie zobowiązań 

gwarancyjnych, po przekroczeniu średniorocznego przebiegu kilometrów. Zgodnie z 

zapisami Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić 

gwarancji ogólnej minimum 24 miesiące na wszystkie elementy bez limitu przebiegu 

na wszystkie elementów, które nie podlegają normalnemu zużyciu w czasie 

eksploatacji. Średnioroczny przebieg podano jedynie w celach planistycznych, które 

umożliwią potencjalnemu wykonawcy skalkulowanie oferty w odniesieniu do 

przyjętego systemu obsługowego. Ponadto nie oznacza to, że mogą zdarzyć się 

przypadki, że poszczególne egzemplarze pojazdów mogą przekroczyć wskazany 

przebieg a niektóre nie osiągną go nawet w całym okresie gwarancji. Mając powyższe 

na uwadze Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ. 

Wniosek nr 48:  

W rozdziale IX pkt 13 lit g) Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określił 

wymagania dotyczące łańcuchów antypoślizgowych.  

Łańcuchy śniegowe muszą być poprawnie dobierane nie tylko do rozmiaru ogumienia, 

ale należy również brać pod uwagę niezbędną ilość miejsca w nadkolach pojazdu na 
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bezpieczne użytkowanie łańcuchów. W przypadku pojazdów ciężarowych i typowo 

terenowych - w większości przypadków nie ma problemu z niezbędna ilością miejsca 

w nadkolach. W przypadku pojazdów dostawczych, pick-upów, SUV-ów - miejsca w 

nadkolach jest znacznie mniej. W instrukcjach użytkowania tego typu pojazdów często 

są zawarte zapisy producentów pojazdów, iż ogniwa łańcuchów nie mogą być wyższe 

niż (x) milimetrów.   

Czy Zamawiający dopuszcza, aby łańcuchy mogłyby być skonstruowane z drutu o 

średnicy nie mniejszej niż 4mm?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy pod warunkiem, że w dokumentacji technicznej producenta pojazdów 

(np. w instrukcji obsługiwania lub instrukcji użytkowania) będą zawarte zapisy 

ograniczające grubość ogniw siatki łańcucha antypoślizgowego. Zamawiający dokona 

stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 49: 

W rozdziale X Opisie Przedmioty Zamówienia pkt. 13 Zamawiający wymaga 

zapewnienia przez Wykonawcę miejsca w kabinie do przewożenia radiostacji  

o wymiarach 350x150 mm.  

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego wymogu o trzeci wymiar. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona stosownej zmiany treści SIWZ  

w przedmiocie sprawy poprzez podanie trzeciego wymiaru radiostacji. 

Wniosek nr 50:  

Zgodnie z rozdziałem XV pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga 

dostawy pojazdów w jednakowej kompletacji, tzn. montowanych z takich samych 

zespołów, podzespołów i elementów. Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem XIX pkt 2 

ppkt. 6 SIWZ Zamawiający dopuszcza „zmianę określonego producenta, typu i 

modelu przedmiotu umowy, w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania 

go z produkcji.  

Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdów w 2021 r. z planu 2022roku lub dostawę 

pojazdów wyprodukowanych w II połowie 2021 roku w 2022 roku. Jedno z tych 

rozwiązań pozwoli na spełnienie wymaganej przez Zamawiającego unifikacji 
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(ułatwienie planowania, nadzoru i zaopatrywania w części zamienne).  Pytanie 

spowodowane jest przesłankami związanymi z planowanymi w niedalekiej przyszłości 

zmianami w zakresie emisji spalin w EU. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona zmiany Opisu przedmiotu 

zamówienia część XV pkt. 1 poprzez wskazanie, iż pojazdy dostarczane w danym 

roku, w ramach podpisanej umowy muszą być w jednakowej kompletacji. 

Wniosek nr 51:  

Czy w przypadku oferowania pojazdu klasy pickup, Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie pojazdów w kategorii homologacyjnej N1G w której są fabrycznie 

homologowane wszystkie dostępne na rynku europejskim samochody pickup? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania pojazdów  

z kategorią N1G, w związku z czym pozostawia bez zmian zapisy treści SIWZ. 

Wniosek nr 52:  

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdów ze stałym napędem 4x4? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymagania zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia część IX pkt. 3 lit. a). 

Wniosek nr 53:  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwością blokowania mechanizmów różnicowych za 

pomocą automatycznego systemu, blokującego mechanizmy różnicowe w zależności 

od chwilowych warunków jazdy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w Opisie przedmiotu zamówienia nie 

określono szczegółowego rozwiązania w zakresie sposobu blokowania mechanizmu 

różnicowego. Zaoferowany pojazd ma spełniać wymagania ujęte w części IX pkt. 3 

Opisu przedmiotu zamówienia. 
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Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, dokonał 

zmiany treści SIWZ 

 

KOMENDANT 
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