Częstochowa, dnia 31 grudnia 2019 roku

WT.2370.27.6.2019

DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
dotyczy: wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
nr WT.2370.27.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego
z drabiną mechaniczną (SD)”
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24 grudnia 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie
wyjaśnień i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej
SIWZ), w postępowaniu nr WT.2370.27.2019, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną (SD)”.
Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego
odpowiedziami:
Lp.

1.

2.

Treść pytania
Dotyczy: §3 ust. 1 projektu umowy:
Praktyką jest, że w zamówieniach publicznych na dostawy o
specjalistycznym charakterze ustanawia się odroczone terminy
realizacji dostaw. W ramach niniejszego przetargu przewidziany
został odroczony termin przekazania i odbioru pojazdu (tj. do dnia
04.12.2020 r.). Zasadniczo odroczenie terminu realizacji dostawy
uzasadnione jest umożliwieniem wykonawcy podejmowania działań
(technicznych, technologicznych, logistycznych, biznesowych itp.)
mających na celu przygotowanie przedmiotu dostawy do jego
prawidłowego wydania zamawiającemu. Należy przy tym zauważyć,
że w niniejszym zamówieniu oferenci uzyskali informację o ww.
terminie realizacji dostawy wraz z opublikowaniem dokumentacji
postępowania – która jednocześnie wskazuje na termin składania
ofert. W praktyce wykonawcy przygotowując ofertę biorą pod uwagę
orientacyjny termin wyboru oferty najkorzystniejszej (liczony
zasadniczo od terminu składania ofert) oraz orientacyjny termin
zawarcia umowy z zamawiającym. Przybliżone oszacowanie tego
rodzaju terminów (a więc posiadanego przez wykonawcę czasu na
zrealizowanie zamówienia) jest kluczowe dla możliwości
prawidłowego skalkulowania ceny oferty – na którą wpływa
odpowiednie rozłożenie w czasie rzeczonych działań technicznych,
technologicznych, logistycznych, biznesowych itp. Reasumując,
jednym z podstawowych czynników wpływających na treść ofert
składanych w niniejszym postępowaniu jest ustanowiony przez
zamawiającego czas na zrealizowanie zamówienia.
Zasadne jest jednak zwrócenie uwagi, że od czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej zasadniczo możliwe jest złożenie odwołania do
KIO. Wówczas czas na zrealizowanie zamówienia (który był brany
pod uwagę przy składaniu oferty) może ulec istotnemu skróceniu o
czas trwania procedury odwoławczej. Może to negatywnie wpłynąć
nie tylko na brak opłacalności, ale również brak faktycznej
możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w tak skróconym
czasie. Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę §3 ust. 1
poprzez wskazanie, że przekazanie i odbiór pojazdu (wydanie
pojazdu Kupującemu) nastąpi w siedzibie Kupującego w terminie 12
miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Dotyczy: §4 ust. 10 projektu umowy:
Postanowienie jest niejednoznaczne co do tego, czy możliwość
wymiany na koszt Sprzedawcy elementu na nowy dotyczy
przekroczenia liczby trzech napraw rzeczonego elementu, czy
jakiegokolwiek (innego) elementu pojazdu. W drugim przypadku
„wyczerpanie” liczby trzech napraw powodowałoby konieczność
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Dokonane modyfikacje

Zamawiająca podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża
zgody na modyfikację SIWZ dotyczącą terminu
wykonania przedmiotu zamówienia do 4.12.2020 r.
Niniejsze zamówienie jest finansowane z „Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach
2017-2020” w związku z czym Zamawiająca jest
zobowiązana do realizacji wydatków finansowych
z programu najpóźniej do 31.12.2020 r.

Zamawiająca wyraża zgodę na doprecyzowanie
zapisów projektu umowy w przytoczonym zakresie.
W związku z czym modyfikuje się zapisy siwz w
zakresie „projektu umowy” (§4 ust. 10)
w następujący sposób:

wymiany na nowe wszelkich elementów, które staną się
przedmiotem zgłoszenia – co generowałoby nieproporcjonalne oraz
nieprzewidywalne koszty po stronie wykonawcy.
Mając powyższe na uwadze, wnosimy o następującą modyfikację §4
ust. 10 projektu umowy:
10. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne danego elementu
przekroczą liczbę trzech, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany
na swój koszt reklamowanego elementu na nowy.

Jest:
„W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne przekroczą
liczbę trzech, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany
na swój koszt reklamowanego elementu na nowy.”
Zmienia się na:
„W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne danego
elementu przekroczą liczbę trzech, Sprzedawca
zobowiązuje się do wymiany na swój koszt
naprawianego elementu na nowy.”
Zamawiająca wyraża zgodę na doprecyzowanie
zapisów projektu umowy w przytoczonym zakresie.
W związku z czym modyfikuje się zapisy siwz
w zakresie „projektu umowy” (§4 ust. 11)
w następujący sposób:

3.

4.

Dotyczy: §4 ust. 11 projektu umowy:
Postanowienie przewiduje, że naprawa pojazdu przez osobę trzecią
nie powoduje utraty gwarancji. Postanowienie budzi wątpliwości co
do tego, czy rzeczona naprawa dotyczy pracowników firmy
posiadającej autoryzację producenta (w razie zastępczego zlecenia
naprawy, o którym mowa w ust. 11), czy jednak jakiejkolwiek osoby
trzeciej – dokonującej naprawy w dowolnych okolicznościach
sprawy. Uznanie drugiego przypadku za właściwy mogłoby
powodować konieczność ponoszenia odpowiedzialności
gwarancyjnej przez wykonawcę za działania (brak profesjonalizmu)
osób trzecich (nieposiadających właściwych autoryzacji).
Sytuacja ta generowałaby nieproporcjonalne oraz nieprzewidywalne
koszty po stronie wykonawcy.
Mając powyższe na uwadze, wnosimy o doprecyzowanie ostatniego
zdania §4 ust. 11 projektu umowy w następujący sposób: „Naprawa
pojazdu przez osobę trzecią (w ramach zlecenia wybranej firmie
posiadającej autoryzację producenta) nie powoduje utraty gwarancji
udzielonej przez Sprzedawcę.”

Dotyczy: §4 ust. 14 projektu umowy:
Projekt umowy w §4 ust. 8 przewiduje możliwość przedłużenia
(uzgodnienia dłuższego) terminu wykonania naprawy w okresie
gwarancji. Brak jest natomiast odpowiedniego postanowienia
umożliwiającego przedłużenie terminu naprawy po okresie gwarancji.
Co więcej, w razie konieczności wykonania naprawy bardziej
skomplikowanej/ gdy serwis znajduje się w znacznej odległości –
wywiązanie się z terminu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia
usterki może być niemożliwe.
Mając powyższe na uwadze, wnosimy o rozwinięcie §4 ust. 14
projektu umowy poprzez doprecyzowanie, iż w sytuacji określonej w
postanowieniu §4 ust. 8 umowy stosuje się odpowiednio.
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Jest:
„Jeżeli Sprzedawca
nie wykona naprawy we
wskazanym w ust. 6 lub 8 terminie Kupująca może ją
zlecić wybranej przez siebie firmie posiadającej
autoryzację producenta, na koszt i ryzyko Sprzedawcy.
W takim przypadku Kupująca obciąży Sprzedawcę
kosztami naprawy, a Sprzedawca zobowiązuje się do
ich uregulowania w terminie wskazanym przez
Kupującą. Ustęp ten nie narusza postanowień
dotyczących kar umownych, które będą naliczane
oddzielnie dla każdego przypadku. Naprawa pojazdu
przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji
udzielonej przez Sprzedawcę.”
Zmienia się na:
„Jeżeli Sprzedawca
nie wykona naprawy we
wskazanym w ust. 6 lub 8 terminie Kupująca może ją
zlecić wybranej przez siebie firmie posiadającej
autoryzację producenta, na koszt i ryzyko Sprzedawcy.
W takim przypadku Kupująca obciąży Sprzedawcę
kosztami naprawy, a Sprzedawca zobowiązuje się do
ich uregulowania w terminie wskazanym przez
Kupującą. Ustęp ten nie narusza postanowień
dotyczących kar umownych, które będą naliczane
oddzielnie dla każdego przypadku. Naprawa pojazdu
przez osobę trzecią (w ramach zlecenia wybranej
firmie posiadającej autoryzację producenta) nie
powoduje utraty gwarancji udzielonej przez
Sprzedawcę.”
Zamawiająca wyraża zgodę na doprecyzowanie
zapisów projektu umowy w przytoczonym zakresie.
W związku z czym modyfikuje się zapisy siwz
w zakresie „projektu umowy” (§4 ust. 14)
w następujący sposób:
Jest:
„W okresie pogwarancyjnym na odrębne zlecenie
Zamawiającej naprawy będą wykonywane w ciągu 14
dni roboczych od daty otrzymania od Kupującej
pisemnego zgłoszenia usterki (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy).”
Zmienia się na:
„W okresie pogwarancyjnym na odrębne zlecenie
Zamawiającej naprawy będą wykonywane w ciągu 14
dni roboczych od daty otrzymania od Kupującej
pisemnego zgłoszenia usterki (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy). W przypadku

konieczności wykonania napraw, których z
przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nie da się
wykonać w tym terminie, termin naprawy zostanie
uzgodniony pisemnie z Kupującą. W przypadku nie
uzgodnienia terminu, ustala się termin 21 dni na
usunięcie wady lub usterki od daty doręczenia
zgłoszenia o niej.”

5.

Mając na uwadze możliwą rozbieżność w rozumieniu odpowiedzi
Zamawiającego z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczącą treści
załącznika nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) w zakresie
pkt. 2.9, 2.30, 5.5 i 6 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż
Zamawiający wymaga, aby komplet wyposażenia był zamontowany i
odpowiednio zabezpieczony wyłącznie w skrytkach sprzętowych
pojazdu, z wyłączeniem agregatu prądotwórczego opisanego w pkt.
6.20).

Zamawiająca potwierdza, iż wymaga aby komplet
wyposażenia był zamontowany i odpowiednio
zabezpieczony wyłącznie w skrytkach sprzętowych
pojazdu, z wyłączeniem agregatu prądotwórczego.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako
oferty niezgodnej z treścią SIWZ)
W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert
nie ulega zmianie.

KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
/-/
mł. bryg. mgr Piotr Placek

Otrzymują:
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
- strona internetowa www.cspsp.pl;
- a/a.
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