Katowice, dnia 08.08.2018r.
WT-I.2370.17.2018
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treść 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 2017 r poz. 1579 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 3
samochodów pożarniczych” – sprawa nr WT-I.2370.17.2018
Pytania Wykonawcy:
Pytanie nr 1.
Dot.: pkt II.7, Wymagań technicznych dla GBA i GCBA
Zamawiający wymaga by pojazd posiadał radioodtwarzacz z CD/Mp3/USB.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z fabrycznym radiem CD/Mp3?
Pytanie nr 2.
Dot.: pkt III.2, Wymagań technicznych dla GCBA
Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w działko z możliwością demontażu.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z działkiem wodno- pianowym zamontowanym na
stałe i wpisanym w Świadectwo dopuszczenia pojazdu?
Pytanie nr 3.
Dot.: §10, załącznika nr 3
Zamawiający w §10 wzoru umowy określił odsetki za zwłokę w terminie dostawy pojazdu w
wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego pojazdu za każdy dzień opóźnienia.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za każdy
dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wartości kary umownej w wysokości 0,05 % ceny
brutto za każdy dzień opóźnienia?
Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że
zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto
podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerzucenia związanego
z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory - oferta
Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający.
W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w Inny sposób zmienił rygory
w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za
przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium
wyboru oferty - najniższa cena co do wydatkowanych środków. Brak zmiany parametrów umowy
(SIWZ) jest również dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów,
które wymagają podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczni parametry kierując potencjalnych
Wykonawców i ich oferty do innych przetargów.
Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości. odsetek
ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości

0,05 %. Zarazem oczekiwana przez Zamawiającego kara umowna nie pozostaje w relacji do wartości
potencjalnej szkody Zamawiającego i jest rażąco wygórowana co prowadziłoby do nieuzasadnionego
wzbogacenia.
Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu średniego z wysokością całkowitą
wynoszącą 3285 mm?
Pytanie nr 5.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu średniego z podłogą skrytek wyłożoną
gładką blachą aluminiową z niewielkim progiem i odwodnieniem?
Pytanie nr 6.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu średniego z autopompą umieszczoną w
ogrzewanym przedziale skutecznie zabezpieczającym cały układ wodno-pianowy przed
zamarzaniem, jednak bez dodatkowego płaszcza wodnego?
Pytanie nr 7.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu średniego z ręcznie sterowanym
dozownikiem środka pianotwórczego?
Pytanie nr 8.
Czy, w celu stworzenia jakiejkolwiek konkurencji w przedmiotowym postępowaniu,
Zamawiający wyrazi zgodę na składanie częściowe ofert, tj. osobno na samochody ciężkie i
osobno na samochód średni?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Ad.1
Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z fabrycznym radiem CD/Mp3.
Ad.2
Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z działkiem wodno - pianowym zamontowanym na stałe
i wpisanym w świadectwo dopuszczenia pojazdu

Ad.3
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za każdy dzień
zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wartości kary umownej w wysokości 0,05 % ceny brutto za
każdy dzień opóźnienia. W związku z powyższym paragraf 10 ust. 1 pkt 1 załącznika numer 3 do
SIWZ „Wzór umowy” otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci
właściwemu ZAMAWIAJĄCEMU, a po odbiorze faktycznym UŻYTKOWNIKOWI kary umowne
w następującej wysokości:
1) 0,05% ceny jednostkowej brutto niedostarczonego samochodu za każdy dzień opóźnienia w
wydaniu samochodu ponad termin, o którym mowa w § 5 ust. 1 zd.1, jednakże nie więcej niż
30% ceny jednostkowej brutto samochodu;
Ad.4
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.5
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu średniego z podłogą skrytek wyłożoną
gładką blachą aluminiową lecz bez progu.
Ad.6
Ogrzewanie autopompy zgodnie z zapisem SIWZ. Zamawiający wymaga, aby autopompa była
ogrzewana z układu chłodzenia silnika, uznając to powszechne rozwiązanie za podstawowe.
Jednocześnie zaś ogrzewanie autopompy (całego przedziału) odrębnym urządzeniem za konieczne
i uzupełniające wobec podstawowego sposobu ogrzewania autopompy. Zdaniem zamawiającego tylko
takie „podwójne” ogrzewanie zapewnia niezawodne działanie pojazdu w czasie mrozów.
Ad.7
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Ad.8
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Brak jest podstaw do dokonania podziału zamówienia na
części. Na rynku funkcjonuje wielu producentów posiadających wiedzę, doświadczenie oraz potencjał
do wykonania zarówno pojazdu średniego (GBA) jak i ciężkiego (GCBA). Te dwa rodzaje pojazdów
są bardzo zbliżone zarówno pod względem technicznym jak i technologicznym. Każdy wykonawca,
który jest zdolny do należytego wykonania pojazdu GBA może również należycie wykonać pojazd
GCBA (i odwrotnie).
Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do
wiadomości.
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