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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na:  „Zakup pojazdów osobowych oznakowanych z napędem hybrydowym” wpłynęły
zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę poniższych zapisów umowy
jest:
„5. Usunięcie usterki (zakończenie naprawy w okresie gwarancji) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
14 dni kalendarzowych od dnia przekazania pojazdu przez Zamawiającego. 6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o
czas  od  dnia  zgłoszenia  usterki  do  dnia  zwrotu  samochodu  po  naprawie.  7.  W  przypadku  wymiany  części  lub
podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla nich na nowo.”
powinno być:
„5. Usunięcie usterki (zakończenie naprawy w okresie gwarancji) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
14 dni kalendarzowych od dnia przekazania pojazdu przez Zamawiającego. 6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o
czas  od  dnia  zgłoszenia  usterki  do  dnia  zwrotu  samochodu  po  naprawie. 7.  W  przypadku  wymiany  części  lub
podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji na części które zostały wymienione biegnie dla nich na nowo.”
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.

Pytanie nr 2: W odpowiedzi z dnia 21.12.2017 na pytanie nr 2 powstają sprzeczności w treści odpowiedzi a nowym
zapisem SIWZ. 
W odpowiedzi czytamy że zamawiający dopuszcza gwarancję 3 letnią z limitem 100 000 km a nowy zapis SIWZ mówi
aby pojazdy były objęte gwarancją bez limitu kilometrów. 
„Pytanie nr 2: Czy zamawiający dopuszcza zakup pojazdów posiadających gwarancję na podzespoły mechaniczne,  elektryczne
i elektroniczne na okres 36 miesięcy z limitem przebiegu w wysokości 100 000 km?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż w związku z modyfikacją zapisów Rozdz. I pkt 4 SIWZ, dopuszcza zakup
pojazdów posiadających gwarancję na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne na okres 36 miesięcy z limitem przebiegu
w wysokości 100 000 km. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - część 5 pkt 14 wskazał że
„Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta pojazdu”.
Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z  art. 38 ust. 4 i 4a
ustawy Pzp modyfikuje:
a) SIWZ poprzez zmianę zapisów Rozdz. I pkt 4 z dotychczasowych:
„4. Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów, a gwarancja wynosiła: a) min. 24
miesiące - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę, b) min. 24
miesiące - gwarancja na powłokę lakierniczą c) min. 72 miesiące - gwarancja na perforację elementów nadwozia licząc od daty
odbioru pojazdu przez Zamawiającego d) min. 24 miesięcy - gwarancja na całość zabudowy,”
na:
„4. Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów, a gwarancja wynosiła: a) min. 24
miesiące - gwarancja na powłokę lakierniczą b) min. 72 miesiące - gwarancja na perforację elementów nadwozia licząc od daty
odbioru pojazdu przez Zamawiającego c) min. 24 miesięcy - gwarancja na całość zabudowy,
4.1 Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty gwarancją przebiegu na min. 60 000 kilometrów lub min. 24 miesiące w zakresie
gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,
Celem spełnienia  wymogu  Wykonawca  musi  złożyć  ofertę  spełniającą  co  najmniej  oba  minima tj.  minimalny  okres  gwarancji
wyrażony w miesiącach i  minimalny limit  przebiegu wyrażony w tys.  kilometrów.  Dopuszcza się  złożenie  oferty  tyko z  jednym
wyznacznikiem gwarancji np. 60 000 kilometrów przebiegu lub 24 miesiące.”
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Proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje iż  podtrzymuje  zmodyfikowane w dn.  21.12.2017 r.  zapisy
dotyczące gwarancji.

Zamawiający wymaga aby wykonawcy składając ofertę wskazali okresy gwarancji dla czterech grup tj.: 1. na
powłokę lakierniczą, 2. na perforację elementów nadwozia licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego, 3. na
całość zabudowy, 4. na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu.
Zamawiający wymaga aby na pierwsze trzy grupy wykonawcy zaoferowali gwarancję bez limitu kilometrów.

W przypadku czwartej grupy Zamawiający wymaga aby wykonawcy w składanych ofertach wskazali zarówno
okres  gwarancji  jak  i  limit  kilometrów,  przy  czym  wartości  te  nie  mogą  być  mniejsze  niż  wymagane  przez
Zamawiającego tj.:  min.  60 000 kilometrów lub min.  24 miesiące.  Wobec powyższego wykonawcy  na podzespoły
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu mogą zaoferować np.: 24 m-ce i 80 000km lub 24 m-ce i 60 000km
lub 48 m-cy i 60 000km lub 60 m-cy i 60 000km, itp. Zamawiający dopuszcza też określenie tylko jednego parametru
gwarancji np. czasookresu. W tym przypadku Zamawiający uzna, że gwarancja udzielona jest bez limitu kilometrów.

W związku  z  tym  modyfikacja  zapisów  SWIZ  nie  stoi  w  sprzeczności  z  udzieloną  w dn.  21.12.2016 r.
odpowiedzią na pytanie nr 2, zgodnie z która Zamawiający  dopuszcza zakup pojazdów posiadających gwarancję na
podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne na okres 36 miesięcy z limitem przebiegu w wysokości 100 000 km.

Pytanie nr 3: Czy zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisu umowy § 4 ust. 10.
„Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu policyjnego wyposażenia specjalnego dokonane przez Wykonawcę
oraz przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji pojazdu nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień
wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu bazowego. Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźć się
w książce gwarancyjnej pojazdu i powinien być respektowany przez wszystkie ASO na terenie całego kraju oferowanej
marki pojazdu”.
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższych zapisów projektu umowy.

Pytanie  nr  4: uprzejmie  proszę  o  wyjaśnienie,  jak  należy  rozumieć  określenie  faza  oceny prototypu  pojazdu  w
stwierdzeniu,  że  dokument  potwierdzający  spełnienie  wymogu  musi  być  przedstawiony  w  fazie  oceny  prototypu
samochodu. Jakie są ramy czasowe tego terminu?
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, że nie wymaga przedstawienia prototypu oferowanego pojazdu,
ale każde rozwiązanie techniczne dotyczące montażu zabudowy i umiejscowienia wyposażenia dodatkowego wymaga
akceptacji  Zamawiającego.  Tym  samym  w  chwili  oceny  i  ustaleń  w zakresie  proponowanych  przez  Wykonawcę
rozwiązań należy przedstawić wskazane dokumenty. Zamawiający oceni zaproponowane rozwiązania niezwłocznie po
zgłoszeniu  propozycji  rozwiązań  technicznych  przez  Wykonawcę.  W przypadku braku uwag zostaną  one  również
niezwłocznie zaakceptowane w formie protokolarnej.

Pytanie  nr  5:  Odnośnie  Załącznika  nr  3  do  SIWZ  /  2.  pods.  wymagania  w  specjalizowanej  policyjnej  wersji
oznakowanej pkt. 30:
Czy dopuszczają Państwo pojazd nie wyposażany w światła przeciwmgłowe przednie? 
Odpowiedź  na  pytanie  nr  5: Zamawiający  informuje  że  nie  dopuszcza  pojazdu  nie  wyposażonego  w  światła
przeciwmgłowe przednie. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażany w światła przeciwmgłowe przednie.
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Pytanie nr 6: Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty (zaadresowanej w należyty sposób) przesłanej kurierem?
Odpowiedź  na  pytanie  nr  6: Zamawiający  informuje,  że  dopuszcza  złożenie  oferty  za  pośrednictwem  firm
kurierskich, z zastrzeżeniem zapisów SIWZ w szczególności Rozdz. V pkt 1 i Rozdz. IX A.

Pytanie  nr 7: Co  oznacza  zapis  w  SIWZ w Rozdziale  VIII  p.pkt  2.2  …”składa  jednolite  dokumenty  dotyczące
podwykonawców”?
Jakich dokumentów oczekują Państwo odnośnie podwykonawców?
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zgodnie z  zapisami Rozdz.  VIII  pkt 2  SIWZ „Wykonawcy muszą złożyć w ofercie
Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust.  2 ustawy Pzp, złożone na jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia - JEDZ zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert” . W ppkt 2.2 Zamawiający
wskazał,  że  w  przypadku  gdy  Wykonawca  „zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,
w celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  składa  jednolite
dokumenty dotyczące podwykonawców”, tzn. do oferty składa również JEDZ zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
wypełniony dla podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Wyk. w 1 egz. M.K.
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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