Bystra, dnia 17.08.2021r.
1/2021

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:
Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej Bystrej
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24)) informuje o wypłynięciu zapytań od
Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:
Pytania z dnia 13.08.2021r.

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żądana wysokością
maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącym 3300 mm?
Uzasadnienie: powyższe wynika z faktu, iż w trakcie badań mierzony jest najwyższy
możliwy punkt pojazdu, którym jest drabina dwuprzęsłowa. W przypadku jej braku,
wysokość pojazdu jest niższa.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie z żądaną wysokością maksymalną
3200mm, z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącą 3300mm.
Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by czas reakcji serwisu wynosił 72h (bez dni
ustawowo wolnych od pracy)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisu 72h. Zamawiający zmienia zapis §7
pkt 9 wzoru umowy (załącznik nr 7 do swz) na zapis: czas reakcji na zgłoszenie usterki
(przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub
telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. Zamawiający udostępnia poprawiony wzór umowy.
Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by miejscem ewentualnych napraw
gwarancyjnych zabudowy była siedziba Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne naprawy gwarancyjne były w siedzibie
Wykonawcy.
Pytanie 4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia samochodu zastępczego w
przypadku naprawy trwającej dłużej niż 28 dni kalendarzowych? Ze względu na znaczną
wartość pojazdu, wykonawcy nie dysponują tego typu samochodami zastępczymi.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis z § 7 pkt 11 wzoru umowy (załącznik nr 7 do swz)
w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 28 dni kalendarzowych wykonawca
zapewni samochód zastępczy o tożsamych parametrach. Zamawiający udostępnia poprawiony
wzór umowy.

Pytanie 5: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w celu uniknięcia niejasności oraz
potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań przetargowych, Zamawiający wymaga
przedłożenia wraz z ofertą ważnego świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOPPIB na oferowany przez Wykonawcę samochód ratowniczo-gaśniczy.
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że żądanie przez Zamawiającego dołączenia do oferty
świadectwa dopuszczenia na oferowany przez Wykonawców pojazd jako przedmiotowego
środka dowodowego jest bardzo racjonalnym podejściem do przeprowadzenia procedury
przetargowej. Zamawiający wydatkuje środki publiczne o znacznej wartości i w jego
interesie leży aby wybrać wykonawcę, który realnie potwierdza, a nie tylko deklaruje, że
oferuje pojazd spełniający wszystkie wymagania przetargowe. W prowadzonych od kilku
tygodni postępowaniach regularnie jeden z Wykonawców składa oferty na pojazdy, które
nie spełniają większości parametrów żądanych przez poszczególnych Zamawiających. W
przypadku braku żądania przez Zamawiającego świadectwa dopuszczenia do oferty,
dopiero w trakcie procedury odbioru pojazdu Zamawiający będzie miał możliwość
sprawdzenia, czy przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami przetargowymi. W
przypadku braku zgodności pojazdu z wymaganiami, Zamawiający zobligowany będzie
do odmowy odbioru przedmiotu umowy. Tym samym Zamawiający naraża się utratę
przyznanych środków i dotacji, gdyż istnieje ryzyko braku możliwości zakupu innego
samochodu w danym okresie rozliczeniowym.
Z poważaniem,
Bartłomiej Dybaś
Prezes OSP Bystra
-podpisano elektronicznie-

