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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:

"Dostawa 7 sztuk nowych samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania
egzaminów pań twowych w zakresie prawa jazdy kat. B zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, W oraz Assistance, wraz z zamontowanym systemem
reje tracji egzaminów w każdym samochodzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia."

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 13 maja 2014r. :

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące treści
siwz. Zgodnie z art. 38 ust.2 u tawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie: Zamawiający wymaga od Wykonawcy gwarancji na mechanikę na okres mm. 48
miesięcy od daty przekazania przedmiotu zamówienia bez limitu przebiegu kilometrów. Wedlug
mojej wiedzy tylko jeden producent samochodów posiada gwarancję na min. 4 lata bez limitu
przebiegu kilometrów. Inni producenci ograniczają gwarancję do wskazanego przez nich limitu
przebiegu kilometrów. Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie przez Wykonawcę warunków
gwarancji na mechanikę - 48 miesięcy lub 100 tysięcy km, na perforację blach 12 lat oraz na
ystem rejestrujący obraz i dźwięk - 36 mie ięcy, Gwarancja na pojazd będzie przedIużona
przez wykonawcę i świadczona na zasadach gwarancji producenta. Powołując się na przepisy o
Zamówieniach Publicznych, Zamawiający nie może ograniczać do jednej marki możliwość
złożenia oferty przetargowej ponieważ je t to naruszenie zasad konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający w treści SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ
określił wymagania dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia gdzie w § 4 umowy zaznaczył, iż
"pojazdy stanowiące przedmiot niniej zej umowy objęte są pełną gwarancją producenta
(Zamawiający dopu zeza również gwarancję producenta przedłużoną przez Wykonawcę pod
warunkiem, że będzie ona świadczona na tych samych warunkach):
a. na mechanikę - 48 miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów;
b. na perforację nadwozia - 60 miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów;
c. na system rejestrujący obraz i dźwięk - 36 miesięcy;"

W powyższym stwierdzeniu znajduje się odpowiedź na Państwa pytanie, iż Zamawiający nie
ogranicza do jednej marki możliwości złożenia oferty przetargowej ponieważ dopuszcza przedłużenie
gwarancji producenta przez Wykonawcę, pod warunkiem że będzie ona świadczona na tych samych
warunkach.

Udzielenie odpowiedzi nie powoduje zmiany terminu składania ofert, który upływa 15 maja
2014r. o godz. 12.00.
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