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WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ OD WYKONAWCÓW  
W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 

 
 
 

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa 
pojazdu terenowego dla WPWiK Sp. z o.o.”, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Zapytanie nr 1: 
 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści kolumnę kierownicy regulowaną w 1 płaszczyźnie? Samochód 
posiada fotel z regulacją wysokości przesuwu i pochylenia z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego  
i zagłówki z regulowaną wysokością co pozwala na komfortowe prowadzenie samochodu pomimo braku 
regulacji kierownicy w dwóch płaszczyznach ? 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie dopuszcza kolumny kierownicy regulowanej w jednej 
płaszczyźnie. 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści radio bez odczytu CD spełniające pozostałe wymagania 
Zamawiającego? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza radio bez odczytu CD spełniające pozostałe 
wymagania Zamawiającego. 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści samochód o pojemności skokowej 1996 cm3 (2.0 diesel)? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie dopuszcza samochodu o pojemności skokowej 1996 cm3 (2.0 
diesel). 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści samochodów o DMC 3270 kg? 
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza samochód o DMC 3270 kg. Z uwagi na powyższe 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity, Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje odpowiednich zmian w powyższym zakresie  
w dokumentacji przetargowej (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, specyfikacja techniczna – 
załącznik nr 1a do SIWZ), którą udostępnia na swojej stronie internetowej. Powyższe należy uwzględnić przy 
sporządzaniu oferty. 
Pytanie nr 5: Jakie średnie roczne przebiegi samochodu przewiduje Zamawiający. 
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający nie jest w stanie podać średnio-rocznego przebiegu pojazdu, gdyż 
ta informacja może zostać ustalona po jego zakupie i rocznym użytkowaniu. 
 
Zapytanie nr 2: 
 
Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga pojazd z gwarancją 24 miesiące bez limitu kilometrów. Czy 
Zamawiający dopuści pojazdy z gwarancją mechaniczną 36 miesięcy lub 100 000,00 km w zależności co 
pierwsze nastąpi? 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający wymaga pojazd  
z gwarancją minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów. Zamawiający przypomina, że okres gwarancji 
stanowi element kryterium oceny ofert opisany w rozdz. XIII SIWZ i m. in. według tych zapisów należy podać 
okres gwarancji. Zamawiający nie dopuszcza innej formy udzielenia / zaoferowania gwarancji niż wskazana 
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w SIWZ z uwagi na brak możliwości późniejszego porównania złożonych ofert i dokonania ich oceny w tym 
kryterium (przyznanie punktów). 
Pytanie nr 2: Zamawiający wymaga lamp przednich halogenowych. Czy Zamawiający ma na myśli światła 
przeciwmgielne? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający wymaga świateł do jazdy dziennej: halogenowe lub w technologii 
LED (nie wymaga świateł przeciwmgielnych). 
Pytanie nr 3. Zamawiający w punkcie 18 pisze o zabudowie. Czy Zamawiający ma na myśli zabudowę białą 
Hard Top na skrzynię przestrzeń / ładunkową ? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający oczekuje zabudowy skrzyniowej typu Hard Top z zastrzeżeniem, 
że określenie to ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać 
oczekiwane standardy. Przestrzeń ładunkowa musi być zabezpieczona wykładziną z tworzywa. 
 
Zapytanie nr 3. 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści pojazdy o wysokości nie mniejszej niż 1855 mm? 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza pojazd o wysokości nie większej niż 1855 mm. Z uwagi 
na powyższe Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje odpowiednich zmian  
w powyższym zakresie w dokumentacji przetargowej (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 
specyfikacja techniczna – załącznik nr 1a do SIWZ), którą udostępnia na swojej stronie internetowej. 
Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
Pytanie nr 2: Zamawiający w §3 umowy wymaga wystawienia przez Wykonawcę karty gwarancyjnej. Czy 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie książki gwarancyjno-serwisowej z uruchomioną gwarancją 
określającą w swej treści warunki gwarancji? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje zmian  
§3 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„Integralną częścią umowy jest wystawiona przez Wykonawcę karta gwarancyjna lub książka gwarancyjno-
serwisowa, określająca warunki gwarancji – zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  
w dokumentacji przetargowej”. 

Rozdz. III ust. 6 SIWZ i sekcja II 2.4) pkt 6 ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda Zamawiającemu odpowiednio co 
najmniej po dwa komplety kluczyków, komplet dokumentów do pojazdu (kartę pojazdu, książkę 
gwarancyjno-serwisową lub kartę gwarancyjną wraz z kartami przeglądu pojazdu, instrukcje obsługi  
w języku polskim, wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu (jeśli jest wymagany przepisami prawa) i inne 
wymagane prawem dokumenty pojazdu”. 
 
Zapytanie nr 4. 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści pojazd z automatyczną skrzynią biegów? 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza pojazd z automatyczną skrzynią biegów. Z uwagi na 
powyższe Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje odpowiednich zmian  
w powyższym zakresie w dokumentacji przetargowej (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 
specyfikacja techniczna – załącznik nr 1a do SIWZ), którą udostępnia na swojej stronie internetowej. 
Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści pojazd z hakiem stałym bez możliwości odkręcenia kuli? Jest to 
rozwiązanie fabryczne, w które nie sposób ingerować? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza pojazd z hakiem stałym bez możliwości demontażu 
kuli. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje odpowiednich zmian 
w powyższym zakresie w dokumentacji przetargowej (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 
specyfikacja techniczna – załącznik nr 1a do SIWZ), którą udostępnia na swojej stronie internetowej. 
Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści pojazd z 4 poduszkami powietrznymi? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z 4 poduszkami powietrznymi. 
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Zapytanie nr 5. 
 
Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu samochód fabrycznie nowy z roku 
produkcji 2018 ? 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z 2018 roku produkcji. 
Pytanie nr 2: Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu samochód w kolorze srebrnym 
metalizowanym ? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza samochodu w kolorze srebrnym metalizowanym. 
Pytanie nr 3: Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu samochód o pojemności silnika 2198 cm3 
? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza samochód o pojemości silnika 2198 cm3. Z uwagi na 
powyższe Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje odpowiednich zmian  
w powyższym zakresie w dokumentacji przetargowej (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 
specyfikacja techniczna – załącznik nr 1a do SIWZ), którą udostępnia na swojej stronie internetowej. 
Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
 
Zapytanie nr 6. 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w 18” felgi ze stopów lekkich? 
Odpowiedź na pytanie nr 1:  Zamawiający nie dopuszcza samochodu wyposażonego w 18” felgi ze stopów 
lekkich. 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści samochód w kolorze grafitowym lub brązowym? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza samochodu w kolorze grafitowym lub brązowym. 
Pytanie nr 3: Co Zamawiający ma na myśli poprzez sformułowanie „Zamontowany bagażnik dachowy”?  
Czy chodzi o poprzeczki bagażnika dachowego czy dodatkowy bagażnik typu platforma/kosz? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: Pod pojęciem „zamontowany bagażnik dachowy” należy rozumieć poprzeczki 
umożliwiające przewóz drabiny. 
Pytanie nr 4: Co Zamawiający ma na myśli poprzez sformułowanie „płyta montażowa wyciągarki 2szt.”? 
Odpowiedź na pytanie nr 4: Płyta montażowa ma służyć zamontowaniu wyciągarki. Zamawiający 
dopuszcza inne rozwiązanie techniczne celem umożliwienia zamontowania. Z uwagi na powyższe 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity, Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje odpowiednich zmian  
w powyższym zakresie w dokumentacji przetargowej (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 
specyfikacja techniczna – załącznik nr 1a do SIWZ), którą udostępnia na swojej stronie internetowej. 
Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści samochód z regulacją kierownicy w jednej płaszczyźnie? 
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający nie dopuszcza samochodu z regulacją kierownicy w jednej 
płaszczyźnie. 
 
Zapytanie nr 7. 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy z limitem 100 tys. km?  
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający wymaga pojazd  
z gwarancją minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów. Zamawiający przypomina, że okres gwarancji 
stanowi element kryterium oceny ofert opisany w rozdz. XIII SIWZ i m.in. według tych zapisów należy podać 
okres gwarancji. Zamawiający nie dopuszcza innej formy udzielenia / zaoferowania gwarancji niż wskazana 
w SIWZ z uwagi na brak możliwości późniejszego porównania złożonych ofert i dokonania ich oceny w tym 
kryterium (przyznanie punktów). 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza felgi aluminiowe z oponami zimowymi?  
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza felg aluminiowych z oponami zimowymi. 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza koła zimowe w rozmiarze 18”? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie dopuszcza kół zimowych w rozmiarze 18” 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wymaga bagażnika dachowego na dachu pojazdu oraz na zabudowie typu 
hardtop? Czy wystarczające jest jedno w wymienionych rozwiązań?  
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Odpowiedź na pytanie nr 4: Pod pojęciem „zamontowany bagażnik dachowy” należy rozumieć poprzeczki 
umożliwiające przewóz drabiny zamontowane na dachu pojazdu. 
 

Ponadto 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: 
1) W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) dodaje się nową pozycje nr 47 „Wielkość 

przestrzeni ładunkowej / bagażowej minimum 1m3  - ……. m3”; 
2) W specyfikacji technicznej (załącznik nr 1a do SIWZ) dodaje się nową pozycje nr 46 „Wielkość 

przestrzeni ładunkowej / bagażowej minimum 1m3”; 
3) W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wykreśla się ust. 6; 
4) rozdz. VI ust. 7 pkt 1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„Pozostałe oświadczenia i dokumenty potwierdzające warunki uczestnictwa, o których mowa w SIWZ: 
wykaz dostaw ( załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem: 

− wartości, 

− przedmiotu, 

− dat wykonania, 

− i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane należycie,  
z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa są: 

− referencje, 

− bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane 
należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy”. 

5) rozdz. XI SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 
1. Oferty należy składać w postaci elektronicznej w terminie do dnia 08.06.2020 r. do godz. 1200 

Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu z wykorzystaniem KLUCZA PUBLICZNEGO 
niezbędnego do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę, który jest dostępny dla wykonawców na 
miniPortalu. Wykonawca może pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce 
„Lista wszystkich postępowań” – dostępna bez logowania. 

2. Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w dniu 08.06.2020 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego 
w sali konferencyjnej (I piętro).  

3. Z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, 
Wykonawcy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym 
transmisji „na żywo” z sesji otwarcia. 

5. Transmisja „na żywo” z sesji otwarcia ofert będzie dostępna w terminie otwarcia ofert pod 
hiperłączem (linkiem) udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego 
https://www.wpwik.pl/przetargi/przetargi-aktualne.html w zakładce z nazwą niniejszego 
postępowania, gdzie podany zostanie adres strony z dostępem do transmisji (serwis YouTube). 

6. W celu korzystania z transmisji „na żywo" konieczne jest dysponowanie przez Wykonawcę 
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet o wymaganiach sprzętowo-
technicznych niezbędnych do skorzystania z transmisji „na żywo” serwisu internetowego 
YouTube. 

7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  
i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

6) Sekcja IV.2.2) ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe brzmienie: Termin składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału: 08.06.2020 r. godz. 1200; 

7) Sekcja IV.2.6) ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe brzmienie: Minimalny okres, w którym 
oferent będzie związany ofertą: oferta musi zachować ważność do 07.08.2020 r.; 

8) Sekcja IV.2.7) ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe brzmienie: Warunki otwarcia ofert: 
08.06.2020 r. godz. 1300 

 
 

https://www.wpwik.pl/przetargi/przetargi-aktualne.html
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Miejsce: Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu, POLSKA, I piętro (sala konferencyjna). 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
1. Z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, 
Wykonawcy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym transmisji  
„na żywo” z sesji otwarcia (serwis YouTube). 
3. Pozostałe szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 

 
 


