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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t ze skrzynią ładunkowa i przewozu 7 osób na potrzeby UMS” nr sprawy 
PO-II-370/ZZP-3/9/13 

 

Dnia 26 lutego 2013 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści: 

W odpowiedzi z dnia 25.02.2013 na zadane pytania w dniu 22.02.2013 Zamawiaj ący 
udzielił wyja śnień i negatywnych odpowiedzi. Poniewa ż negatywne odpowiedzi na 
zadane pytania sprawiaj ą,  że nie mo żemy zaoferowa ć w post ępowaniu naszego 
produktu zwracamy si ę z prośbą o ponowne ich przeanalizowanie i udzielenie 
pozytywnych odpowiedzi. 

Niniejszym zwracamy uwag ę, iż w obecnym stanie zapisy SIWZ spełnia tylko jeden z  
oferowanych na rynku pojazdów a zgodnie z art.7 ust .1 oraz art.29 ust.2 Ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 Prawo Zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.1778) przedmiot 
zamówienia publicznego powinien by ć opisany w sposób neutralny i nie utrudniaj ący 
konkurencji. Z jego opisu nale ży wyeliminowa ć takie, które mog ą wskazywa ć tylko na 
jeden produkt co narusza zasad ę uczciwej konkurencji okre śloną w art.7 ust 1 i art. 29 
ust.2 Ustawy Pzp.  

W związku z powy ższym wnosimy jak na wst ępie dodatkowo zwracaj ąc uwag ę, że 
zmiana zaoferowanych parametrów w nieznaczny sposób  wpływa na funkcjonalno ść 
oferowanego pojazdu w niektórych przypadkach wr ęcz ją poprawia.  

Pytania, których tre ść powtarzamy  

1. Czy Zamawiaj ący dopu ści pojazd o maksymalnej szeroko ści bez lusterek 
2070 mm? 

2. Czy Zamawiaj ący dopu ści w ofercie pojazd o długo ści skrzyni ładunkowej 
do 3000mm i całkowitej długo ści pojazdu do 6250 mm? 

3. Czy Zamawiaj ący dopu ści pojazd nie posiadaj ący w wyposa żeniu systemu 
wspomagania ruszania na wzniesieniu ale posiadaj ący pozostałe wymagane 
elementy wyposa żenia? 

4. Czy Zamawiaj ący dopu ści w post ępowaniu pojazd z 6 letni ą gwarancj ą na 
perforacj ę? 

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113,poz.759 z późn. zm.) Zamawiający, w związku z 
prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w 
przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
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Po ponownej analizie przedstawionych pytań, Urząd Morski w Szczecinie informuje, iż 
wszelkie działania Urzędu podjęte podczas realizacji Zamówienia publicznego nr PO-II-
370/ZZP-3/9/13 na dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 t ze skrzynią ładunkową i przewozu 7 osób na potrzeby UMS są zgodne z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r nr 113, poz.759 z poz. 
zm.).  
 
Przygotowując zamówienie publiczne Zamawiający zobowiązany był dokonać rozeznania 
rynku biorąc pod uwagę realne potrzeby Zamawiającego oraz możliwości realizacji 
zamówienia przez  różnych Wykonawców (uwzględniając art. 7 ust.1 oraz art. 29 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Realizując powyższe, 
Urząd Morski w Szczecinie informuje, że wymagane parametry zawarte w SIWZ- Rozdział 
XIV, Opis Przedmiotu Zamówienia może spełnić aktualnie minimum trzech potencjalnych 
Wykonawców. 
 
Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyjaśnienia oraz obecne, wyjaśniamy: 

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o maksymalnej szerokości bez lusterek 2070 
mm? 

 
Zgodnie z pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił szerokość kabiny 
pojazdu bez lusterek w przedziale: min. 1950 - max 2000 mm. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości zakupu pojazdu z kabiną o szerokości bez lusterek 2070 mm. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści w ofercie pojazd o długości skrzyni ładunkowej do 
3000 mm i całkowitej długości pojazdu do 6250 mm? 

 
Zgodnie z pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił długość całkowitą 
pojazdu ze skrzynią ładunkową w przedziale: min. 5800 - max 6150 mm oraz długość skrzyni 
ładunkowej w przedziale: min. 2600 - max 2800 mm. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
zakupu pojazdu o długości całkowitej powyżej 6150 mm i długości skrzyni ładunkowej 
powyżej 2800 mm. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści pojazd nie posiadający w wyposażeniu systemu 
wspomagania ruszania na wzniesieniu ale posiadający pozostałe wymagane 
elementy wyposażenia? 

 
Zgodnie z pkt. 6 Opisu przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określił wyposażenie pojazdu 
m.in. w system wspomagający ruszanie na wzniesieniu. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości zakupu pojazdu bez systemu wspomagającego ruszanie na wzniesieniu. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu pojazd z 6 letnią gwarancją na 
perforację? 

 
Zgodnie z pkt. 3 Opisu przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określił gwarancję na 
perforację min. 8 lat. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu pojazdu z 6 letnią 
gwarancją na perforację. 

 

      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

       Jacek Cichocki 

      z-ca Dyrektora ds. Technicznych 


