Warszawa, dnia 31 marca 2022 r.
BRPD/ZP/13/2022
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 00100386/01 z dnia 2022-03-28
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 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:
Czy Zamawiający dopuści samochód z niezależnym zawieszeniem przednim kolumnami
MacPersona, z regulowanymi sprężynami, stabilizatorem i amortyzatorami gazowymi
oraz resorami piórowymi na tylnej osi?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że jedyny postawiony wymóg minimalny dla pojazdu w zakresie
zawieszenia i napędu dotyczy napędu 4x4 – tj. napędu na wszystkie koła. Zamawiający
uzna oferowany samochód za zgodny z OPZ, jeżeli samochód ten będzie posiadał napęd
4x4.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wydłuży maksymalny termin realizacji zamówienia do 150 dni od
podpisania umowy?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający określił maksymalny termin dostawy pojazdu na 60 dni od dnia zawarcia
umowy, a jego skrócenie podlega ocenie wg kryterium oceny ofert. Opisana zmiana nie
jest dopuszczalna w warunkach niniejszego postępowania.
Pytanie nr 3:
W związku z wymaganym kryterium ofert ,,wielkość zużywanej energii oraz ,, wielkość
emisji dwutlenku węgla” proszę o podanie według jakiej wartości wykonawca ma podać
dane? Zgodnie z aktualnymi przepisami według procedury WLTP wartości te są różne,
najczęściej do oceny przyjmuje się cykl mieszany. Inne będzie zużycie w warunkach
wysokich inne według cyklu mieszanego. Proszę o doprecyzowanie zapisu aby ocenić
prawidłowo ofertę.
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Odpowiedź nr 3:
Zamawiający wyjaśnia, że kryteria oceny ofert ,,Wielkość zużywanej energii” (ZE) oraz
,,Wielkość emisji dwutlenku węgla”(ECo) odnoszą się odpowiednio do wielkości
zużywanej energii w cyklu mieszanym oraz wielkości emisji dwutlenku węgla w cyklu
mieszanym, zmierzonych według procedury ustalonej dla celów homologacji.
Pytanie nr 4:
Kto pokrywa koszty przeglądów w czasie gwarancji?
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający wyjaśnia, że koszty przeglądów serwisowych niezbędnych do utrzymania
gwarancji samochodu ponosić będzie Zamawiający, z wyłączeniem kosztów
wynikających ze zobowiązań gwarancyjnych opisanych w załączniku nr 7 do SWZ – PPU,
w szczególności z zapisów § 3 ust. 4 i 7 PPU.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia książki przeglądów i instrukcji obsługi w
wersji papierowej? Obecnie informacje o przeglądach są dostępne u każdego
autoryzowanego dealera naszej marki, natomiast instrukcja obsługi w wersji
elektronicznej na stronie importera.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą
samochodu instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej. Wymóg zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu adres strony internetowej
umożliwiającej nieograniczony dostęp do instrukcji samochodu.
Zamawiający wymaga przekazania wraz z pojazdem papierowej książki przeglądów
serwisowych.

Elektronicznie podpisany
JUSTYNA
przez JUSTYNA SOKOŁOWSKA
2022.03.31 14:56:34
SOKOŁOWSKA Data:
+02'00'

