Katowice, dnia 15.04.2019 r.
WT-I.2370.7.2019

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych t.j. (Dz.U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający
udziela odpowiedzi na pytania, wyjaśniając i zmieniając treść SIWZ w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na
realizację zadania p.n.: „Dostawa 2 samochodów pożarniczych z drabiną mechaniczną.”
Pytanie: Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ - Wymagania techniczne
Punkt IV.2,VII.2 oraz VII.4
W punkcie IV.2 należy podać zakres kątów pracy drabiny: poniżej poziomu gruntu oraz kąt
podnoszenia. Deklaracja ta powinna zostać potwierdzona podczas odbioru technicznojakościowego w sprawozdaniu z badań lub świadectwie dopuszczenia wydanym przez
niezależną instytucję badawczą.
Uprzejmie zwracamy uwagę, iż norma PN-EN 14043:2014 nie określa wymagania
dotyczącego badania zakresu kątów pracy drabiny poniżej poziomu gruntu.
W związku z tym, podczas procesu certyfikacji drabin Centrum Naukowo-Badawcze PIB
w Józefowie nie wykonuje takiego badania, a co za tym idzie, brak jest wyniku takich badań
w sprawozdaniu z badań CNBOP.
Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie wymogu postawionego w punkcie VI 1.4,
aby podczas odbioru techniczno-jakościowego przedstawić sprawozdanie z badań lub
świadectwo dopuszczenia potwierdzające zakres kątów pracy drabiny deklarowany
w punkcie IV.2
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby podczas odbioru techniczno - jakościowego przedstawić
sprawozdanie z badań lub świadectwo dopuszczenia w zakresie wymaganym aktualnymi
przepisami prawa, natomiast zakres kątów pracy drabiny poniżej poziomu gruntu jest
deklaracją producenta lub wykonawcy.
Pytanie: Punkt Vll.8
Prosimy o sprecyzowanie, jaki sprzęt będzie przewożony na każdym z pojazdów. Informacja
ta jest niezbędna do rzetelnego przygotowania oferty.

Odpowiedź:
Punkt VII.8 w pojeździe należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania na sprzęt
zgodnie z standardami wyposażenia samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną
typoszeregu SD zał nr. 6 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów i innych środków
transportowych PSP” z dnia 14.04.2011r zatwierdzonego do stosowania 30 marca 2015r.
Zamawiający nie wyklucza
możliwej korekty miejsca mocowań podczas inspekcji
produkcyjnej wraz z użytkownikiem.
Pytanie: Dot.: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
Prosimy o potwierdzenie, iż zapis w § 6 ust. 2 :„Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się
w siedzibie producenta WYKONAWCY /.../" _należy rozumieć jako: „Odbiór techniczno jakościowy odbędzie się w siedzibie producenta / WYKONAWCY"
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby odbiór techniczno – jakościowy odbył się w miejscu faktycznego
wytwarzania przedmiotu umowy i tak należy rozumieć powyższy zapis.
Pytanie: Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ - Wymagania techniczne, punkt 11.34
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie na desce rozdzielczej oryginalnego
wyświetlacza kamery cofania, z możliwością podłączenia sygnału video kamery cofania do
urządzenia AVL.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na montaż na desce rozdzielczej oryginalnego wyświetlacza
kamery cofania, z możliwością podłączenia sygnału do urządzenia AVL.
Pytanie: Dot.: Punkt 5.2.1 SIWZ
Wykonawca niniejszym zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Wykonawca, który
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał dostawę dwóch
samochodów pożarniczych z drabiną mechaniczną o łącznej wartości 3 000 000,00 zł brutto,
spełni warunki udziału w postępowaniu, czy też zapis punktu 5.2.1 SIWZ oznacza, iż każda
dostarczona drabina powinna mieć wartość minimum 3 000 000,00 zł brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostarczonych pojazdów w celu spełnienia
warunku, o którym mowa w punkcie 5.2.1 SIWZ.
Pytanie: Dot.: Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty
W związku z obowiązkiem złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zwracamy się do Zamawiającego
o zmodyfikowanie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Zachowanie prawidłowej formy elektronicznej nie pozwala na:
• Przystawienie pieczęci firmowej

•
•
•

Umieszczanie podpisów w kilku miejscach w ofercie niż tylko w jednym
Umieszczenie wzoru odręcznego podpisu osoby upoważnionej
Numerowanie stron - na przykład wadium w formie oryginalnej gwarancji bankowej
stanowi element oferty, lecz Wykonawca nie może nanosić na nim żadnych nowych
elementów.

Zmodyfikowanie formularza oferty ułatwi jej prawidłowe sporządzenie, a Wykonawca
uniknie ewentualnego odrzucenia oferty na skutek niemożności wypełnienia formularza
w obecnej formie.
Odpowiedź:
Przepisy prawa nie nakazują Wykonawcy posiadania pieczęci firmowej. Abstrahując zatem
od kwestii technicznych jej brak nie może być przyczyną odrzucenia oferty bez względu na to
czy w danym postępowaniu oferty składane są w formie papierowej czy też elektronicznej.
W odniesieniu do przedmiotowego postępowania Zamawiający dopuszcza:
- umieszczenie w polu „pieczęć firmowa” jej elektronicznego odwzorowania;
- wpisania w pole „pieczęć firmowa” za pośrednictwem edytora tekstów tekstu analogicznego
z treścią pieczęci;
- pozostawienie pola „pieczęć firmowa” jako niewypełnionego.

Odnosząc się do podpisywania oferty w kilku miejscach Zamawiający zwraca uwagę, że
Wykonawca zachowuje dowolność w zakresie ilości plików jakie składają się na treść oferty
składanej elektronicznie. Pole podpis na poszczególnych stronach formularza oferty ma
w tym przypadku walor instrukcyjny i wskazuje Wykonawcy, które strony muszą zostać
opatrzone podpisem. Ze względu na specyfikę podpisu elektronicznego jeśli dokumenty albo
poszczególne strony podpisywane są łącznie Zamawiający dopuszcza ich podpisanie jednym,
wspólnym podpisem o ile zostanie on złożony w taki sposób, że będzie obejmował cały
dokument lub plik dokumentów nie budząc wątpliwości, że poszczególne jego elementy
zostały podpisane a zawarta w nich treść stanowi oświadczenie woli Wykonawcy.

Zamawiający zmienia treść punktów 6, 9 wzoru oświadczeń stanowiącego część załącznika
nr 1 do SIWZ formularza oferty w ten sposób, że otrzymują one brzmienie:
6. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:
Imię i Nazwisko ………………………………………..
9. Oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron. Zamawiający nie
wymaga numerowania tych stron oferty, których numerowanie jest niemożliwe
technicznie lub wymagałoby niedopuszczalnej ingerencji w dokument opatrzony
uprzednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot trzeci.

Pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty wydruku
z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania
Wykonawcy wynika właśnie z niego, a Zamawiający może samodzielnie pobrać wydruk
z KRS, jak to zostanie wskazane w JEDZ. Obecnie w formularzu ofertowym w punkcie
7 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu, z którego wynika
upoważnienie do reprezentacji.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść punktu 7 wzoru oświadczeń stanowiącego część załącznika nr 1
do SIWZ formularza oferty w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

7. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych)
dokumentu(ów):
………………………….………………………………………..………………………………
które dołączamy do oferty. (Zamawiający nie wymaga dołączenia tych dokumentów o ile są
one umieszczone w ogólnodostępnych, nieodpłatnych bazach danych).
Treść SIWZ oraz załączników do SIWZ poza wskazanym w niniejszym piśmie zakresem nie
zostaje zmieniona i obowiązuje w dotychczasowym brzmieniu.
Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do
wiadomości.
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