
                                                                                            Otwock – Świerk, dnia  30.04.2018 r. 

                                                               

Dotyczy:  

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowo-dostawczego do transportu osób i 

odpadów promieniotwórczych, fabrycznie nowego z roku 2017 lub 2018 dla 6 osób z kierowcą o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z homologacją ciężarową 

 

Zamawiający informuję, iż trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), otrzymał prośbę o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania:  

1. Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 14 maja 2018 r ? 

2. Czy Zamawiający dopuści pojazd z drzwiami z tyłu nadwozia dwuskrzydłowymi bez szyb z kątem 

otwarcia 180°?  

3. Czy Zamawiający dopuści pojazd z poduszką powietrzną dla kierowcy bez poduszki dla pasażerów 

w pierwszym rzędzie? 

4.  Czy Zamawiający dopuści pojazd komfortowym fotelem kierowcy, z regulacją wysokości i 

podparciem odcinka lędźwiowego?  

5. Czy Zamawiający dopuści pojazd o mocy 105kW (143 KM)? 

6. Czy Zamawiający dopuści pojazd z drugim akumulatorem doposażonym przez ASO?  

7. Czy Zamawiający dopuści pojazd z szybą przednią ogrzewaną strumieniem gorącego powietrza?  

8. Czy Zamawiający dopuści pojazd z następującą gwarancją: 

a) 2 lata gwarancji mechanicznej,  

b) 12 lat gwarancji na perforację nadwozia, 

c) 2 lata gwarancji na lakier? 

 

Odpowiedź na pytania 

Ad. 1   

Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 11 maja 2018 r.  

Ad. 2   

Zamawiający wyraża zgodę na pojazd z drzwiami z tyłu nadwozia dwuskrzydłowymi bez szyb z kątem 

otwarcia 180°   

Ad. 3   

 



 

Zamawiający nie wyraża zgody na pojazd z poduszką powietrzną dla kierowcy bez poduszki dla 

pasażerów w pierwszym rzędzie.  

Ad. 4   

Zamawiający nie wyraża zgody na pojazd z komfortowym fotelem kierowcy, z regulacją wysokości i 

podparciem odcinka lędźwiowego.   

Ad. 5   

Zamawiający wyraża zgodę na pojazd o mocy 105kW (143 KM).  

Ad. 6   

Zamawiający nie wyraża zgody na pojazd z drugim akumulatorem doposażonym przez ASO.  

Ad. 7   

Zamawiający nie wyraża zgody na pojazd z szybą przednią ogrzewaną strumieniem gorącego 

powietrza.  

Ad. 8   

Zamawiający, zwraca uwagę, iż Wykonawca w ramach złożonej oferty powinien uwzględnić iż każda 

oferta powinna uwzględniać zgodność z opisem przedmiotu zamówienia tj. zawierać zobowiązanie 

do:   

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 6 miesięcy  

2) udzielenia:   

a) minimum 3 lata gwarancji mechanicznej, 

b) minimum 8 lat gwarancji na perforację nadwozia,  

c) minimum 3 lata gwarancji na lakier  

W/w warunki zobowiązana jest spełnić każda oferta (w przeciwnym przypadku zostanie odrzucona).   

Natomiast każdy Wykonawca przygotowując ofertę może skrócić termin realizacji zamówienia oraz 

wydłużyć termin gwarancji. Wykonawca, który w ofercie dokona skrócenia lub wydłuży w w/w 

zakresie uzyska dodatkową ilość punktów zgodnie z rozdziałem 13 siwz.   

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający:   

a) nie dopuści 2 lat gwarancji mechanicznej,  

b) dopuści 12 lat gwarancji na perforację nadwozia (oferta otrzyma dodatkowe punkty), 

c) nie dopuści 2 lat gwarancji na lakier.  

 

Uwaga !  

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania ulegają zmianie następujące zapisy siwz:  

 



Pkt. 12 w Rozdziale 10 - Opis sposobu przygotowywania ofert został zmieniony w następujący 

sposób:  

Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 

zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na  

dostawę samochodu osobowo-dostawczego do transportu osób i odpadów promieniotwórczych, 

fabrycznie nowego z roku 2017 lub 2018 dla 6 osób z kierowcą o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3,5 tony z homologacją ciężarową 

oznaczenie sprawy: Przetarg 2/ dostawa samochodu osobowo-dostawczego do transportu osób i 

odpadów promieniotwórczych/2018. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert – do 11.05.2018 r. do godz. 12.15 

 

Pkt. 15 w Rozdziale 10 - Opis sposobu przygotowywania ofert został zmieniony w następujący 

sposób:  

 

W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 

zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 

innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na wykonanie dostawy 

samochodu osobowo-dostawczego do transportu osób i odpadów promieniotwórczych, 

fabrycznie nowego z roku 2017 lub 2018 dla 6 osób z kierowcą o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony z homologacją ciężarową 

oznaczenie sprawy: Przetarg 2/ dostawa samochodu osobowo-dostawczego do transportu 

osób i odpadów promieniotwórczych/2018. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert – do 11.05.2018 r. do godz. 12.15  

 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis Wykonawcy. 

Koperty z oznaczeniem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone 

do oferty.  

 

Pkt. 1 i 2 w Rozdziale 11 - Opis sposobu przygotowywania ofert został zmieniony w następujący 

sposób:  



 

1. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać na adres Zamawiającego do dnia 11.05.2018 r. do godziny 12:00 w 

sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – 

Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzone napisem 

jak wskazany w rozdziale 10  pkt. 12.   

     Uwaga !  

Siedziba Zamawiającego znajduje się na terenie zamkniętym, na której znajduje się większa 

liczba instytucji. W związku z powyższym biuro przepustek przeprowadza procedurę weryfikacji 

osób zamierzających wejść na teren zamknięty. Uzyskanie możliwości wejścia na teren 

zamknięty nie jest równoznaczne z wejściem do siedziby Zamawiającego. Proszę mieć powyższe 

na uwadze w razie dostarczania ofert i przewidzieć odpowiedni czas na dotarcie z ofertą do 

sekretariatu (pokój 215) w budynku R 1.     

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2018 r. o godzinie 12:15, w pokoju 312, w budynku R1, 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05-400 

Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7. 

 


