Warszawa, dnia 16 marca 2022 r.
BRPD/ZP/8/2022
Do Wykonawców postępowania
Wyjaśnienia treści SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka,
ogłoszonego w BZP nr 2022/BZP 00084373/01 z dnia 2022-03-14
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 4 oraz art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11
września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (t. .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598,
2054, 2269), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w poniższym zakresie:
Pytanie nr 1:
Pytanie do zapisów Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ. Tabela Pkt. 55. Koła i ogumienie. Czy
zamawiający dopuszcza opony z rocznika produkcji samochodu? Zapis mówi o oponach
nie starszych niż 3 miesiące przed dostawą.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu z oponami z rocznika produkcji
samochodu.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ zgodnie z poniższym:
a) w pkt. 1 ppkt. 10 załącznika nr 1 do SWZ - OPZ zmienia wers 55 tabelarycznego
zestawienia minimalnych wymagań parametrów i wyposażenia/funkcjonalności
pojazdu nadając mu następujące brzmienie:
55. Koła i ogumienie

komplet 4 kół ze stopów lekkich min. 18” z
ogumieniem letnim z oferty producenta. Zamawiający
nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub
wielosezonowych. Opony muszą być fabrycznie nowe i
homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon
bieżnikowanych. Opony nie mogą być starsze niż
rocznik produkcji samochodu.
pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami
(obręcz + opona) lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą
handlową producenta pojazdu lub zestaw naprawczy

b) w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu ofertowym wers 90 tabelarycznego wykazu
specyfikacji technicznej oferowanego pojazdu otrzymuje brzmienie:

90.

Koła i ogumienie: komplet 4 kół ze
stopów lekkich min. 18” z ogumieniem
letnim
z
oferty
producenta.
Zamawiający
nie
dopuszcza
zastosowania opon całorocznych lub
wielosezonowych. Opony muszą być
fabrycznie nowe i homologowane.
Zamawiający nie dopuszcza opon
bieżnikowanych. Opony nie mogą być
starsze
niż
rocznik
produkcji
samochodu.

TAK/NIE

Pytanie nr 2:
Opis przedmiotu zamówienia. Pkt. 4. Gwarancja. Czy zamawiający dopuszcza gwarancję
na powłokę lakierniczą 24 miesiące i 12 lat na perforację? Zapis mówi 36 miesiącach
gwarancji na lakier i 10 mies. na perforację.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu z gwarancją na powłokę lakierniczą
24 miesiące i 12 lat na perforację nadwozia.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ zgodnie z poniższym:
a) w rozdz. III SWZ w ust. 1 pierwsze zdanie trzeciego akapitu otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca w ramach zamówienia zapewni gwarancję na dostarczony samochód: min.
36 miesięcy gwarancji mechanicznej (na prawidłowe działanie samochodu, w tym części
mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu) z limitem 100 000 kilometrów, min.
24 miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze oraz min. 10 lat na perforację nadwozia –
począwszy od dnia protokolarnego odbioru pojazdu.”
b) w załączniku nr 1 do SWZ - OPZ pierwsze zdanie w pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni gwarancję na dostarczony samochód:
min. 36 miesięcy gwarancji mechanicznej (na prawidłowe działanie samochodu, w tym
części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu) z limitem 100 000 kilometrów,
min. 24 miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze oraz min. 10 lat na perforację
nadwozia – począwszy od dnia protokolarnego odbioru pojazdu.”
c) w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu ofertowym po wersie 100 tabelarycznego
wykazu specyfikacji technicznej oferowanego dodaje się wersy 101 i 102 o
następującym brzmieniu:
101 Okres gwarancji na powłoki lakiernicze
(min. 24 miesiące)
102 Okres gwarancji na perforację nadwozia
(min. 10 lat)

…………… m-cy
…………….. lat

d) W załączniku nr 7 do SWZ – Projektowanych Postanowieniach Umowy w § 3 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca oświadcza, że na dostarczany samochód udziela Zamawiającemu
następującej gwarancji, licząc od dnia protokolarnego odbioru pojazdu bez zastrzeżeń:
1) gwarancji mechanicznej na okres …….. miesięcy z limitem 100 000 kilometrów/
150 000 kilometrów/ bez limitu kilometrów (na prawidłowe działanie samochodu, w
tym części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu),(zgodnie z ofertą
Wykonawcy, przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy z limitem
100 000 kilometrów)
2) gwarancji na powłokę lakierniczą na okres …. miesięcy,
3) gwarancji na perforację nadwozia na okres …. lat.”
Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 4 i 5 uPzp przedłuża termin składania
ofert do dnia 23 marca 2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tej samej dacie o
godz. 13:00. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w poniższym zakresie:
a) w rozdz. XIII SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami rozdz. XII SWZ, w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 23 marca 2022 r. do godziny 12:00. Za datę przekazania oferty
przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.”
b) w rozdz. XV SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, to jest do dnia 21 kwietnia 2022 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 uPzp),
a pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.”
c) Wobec dokonanych zmian w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu ofertowym
Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, wprowadzając w
załączniku do niniejszego pisma jego nowe, ujednolicone brzmienie.
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