
Wałbrzych, dnia 12.12.2019 r. 

 

Wyjaśnienie dotyczące zapytania od Wykonawcy w sprawie  

dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  

 

„Dostawa pojazdu terenowego dla WPWiK Sp. z o.o.” 

 

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

W związku z toczącym się postępowaniem na dostawę pojazdu terenowego dla WPWiK  
Sp. z o.o. zwracam się z prośbą o udzieleni odpowiedzi na poniższe pytania: 

 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści pojazd z światłami do jazdy dziennej w technologii LED? 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza pojazd z światłami do jazdy dziennej  
w technologii LED. 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści pojazd z 16” felgami ze stopów lekkich z oponami 245/70R16? 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści pojazd z 18” felgami ze stopów lekkich z oponami 265/65R18? 
Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3: Zamawiający dopuszcza pojazd z 16” lub z 17” felgami stalowymi. 
Rozmiar zgodny z wytycznymi producenta. 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści pojazd w kolorze srebrny metalik? 
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu w kolorze srebrny metalik. 
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści pojazd w kolorze innym niż biały? 
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu w kolorze innym niż biały. 
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści pojazd z hakiem holowniczym odpowiednim dla aut klasy pick-
up hak stały z możliwością odkręcenia kuli haka? Żaden producent nie oferuje do tego typu 
samochodów haków wypinanych. 
Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza hak stały z możliwością okręcania kuli haka. 
Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuści pojazd z regulacją kierownicy tylko w płaszczyźnie pionowej? 
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z regulacją kierownicy tylko  
w płaszczyźnie pionowej. 
Pytanie nr 8. Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o pojemności 2268 cm3? 
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem o pojemności 2268 cm3 
Pytanie nr 9. Czy Zamawiający dopuści pojazd ze zbiornikiem paliwa o pojemności 75 litrów? 
Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza pojazd ze zbiornikiem paliwa o pojemności  
75 litrów. 
 

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 12a ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z  2019 r. poz. 1843  
z późn. zm.) dokonuje następujących zmian w dokumentacji przetargowej: 
 

Dokumentacja przetargowa PRZED DOKONANIEM ZMIANY PO DOKONANIU ZMIANY 

 
 

Formularz ofertowy 
(załącznik nr 1 do SIWZ) oraz 

Specyfikacja techniczna 
(załącznik nr 1a do SIWZ) 

Światła do jazdy dziennej halogenowe. Światła do jazdy dziennej halogenowe  
lub w technologii LED 

Hak holowniczy wypinany horyzontalnie. Hak holowniczy wypinany horyzontalnie lub 
hak stały z możliwością okręcania kuli haka 

Pojemność skokowa: co najmniej  
2 300 cm3 

Pojemność skokowa: co najmniej  
2 268 cm3 

Pojemność zbiornika paliwa: co najmniej 
80 litrów 

Pojemność zbiornika paliwa: co najmniej  
75 litrów 

 



Rozdz. XI SIWZ, 
Sekcja IV.2.2) i 2.7) ogłoszenia 

o zamówieniu 

Termin składania ofert: do dnia 
08.01.2020 r. do godz. 1200 

Termin składania ofert: do dnia  
10.01.2020 r. do godz. 1200 

Termin otwarcia ofert:  
08.01.2020 r. o godz. 1300 

Termin otwarcia ofert:  
10.01.2020 r. o godz. 1300 

 
Dodatkowo Zamawiający uzupełnia Sekcję VI.3) „Informacje dodatkowe” ogłoszenia  

o zamówieniu o następujące informacje: 
1. Na ofertę składają się: 

1) wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ –  
sporządzony po rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym; 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony po rygorem nieważności  
w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
z uwzględnieniem zapisów określonych w rozdz. VI ust. 1-4 SIWZ oraz w rozdz. X ust. 7 SIWZ, 
które stosuje się odpowiednio. 

3) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty (o ile Wykonawca będzie korzystał  
w niżej opisanej czynności z pełnomocnika) – sporządzone pod rygorem nieważności  
w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania bazy 
danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich 
pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 
Jeżeli osoba/osoby działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej 
treści jednoznacznie wskazywać wymagany zakres umocowania. W przypadku wieloosobowej 
reprezentacji wykonawcy pełnomocnictwo musi zawierać kwalifikowane podpisy wszystkich 
umocowanych osób do wystawienia pełnomocnictwa; 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (jeżeli taka sytuacja występuje), ewentualnie umowa  
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, sporządzone pod 
rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do 
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku wieloosobowej reprezentacji wykonawcy 
pełnomocnictwo musi zawierać kwalifikowane podpisy wszystkich umocowanych osób do 
wystawienia pełnomocnictwa; 

5) Zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia – 
jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów – składane w oryginale  
w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

podmiotu udostępniającego zasoby; 
6) Dowód wniesienia wadium – zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. VIII SIWZ,  

w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy wykonawca wnosi wadium w formie 
niepieniężnej). 

 
    

 
 


