
Gdynia, 13.05.2015

NZ-6100/07/15-KW
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy:  postępowanie przetargowe: Dostawa sześciu samochodów  specjalnych
przystosowanych do ratownictwa wodnego;  ogłoszenie o zamówieniu DUUE 2015/S
086-155129 z dnia 5/05/2015

Odpowiedzi na pytania

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym
informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wpłynęły od Wykonawców zapytania, które wraz z odpowiedzią i zmianą treści SIWZ
na podstawie art. 38 Pzp zamieszczono poniżej.

Pytanie 1:

Pytanie do pkt. 3,  lp.18
Czy  Zamawiający  dopuści  belkę sygnalizacyjną wykonaną w  technologii  LED  bez
wbudowanego głośnika? Głośnik zostanie dodany jako dodatkowe urządzenie
montowane  pod  maską samochodu  lub  w  innym  miejscu  wskazanym  przez
zamawiającego. Rozwiązanie takie umożliwi dostarczenie belki o znacznie niższej
wysokości niż tradycyjne belki z wbudowanym głośnikiem.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania wskazanego w treści zapytania, pozostając
tym samym przy treści SIWZ.

Pytanie 2:

Pytanie do pkt. 3, lp. 54

Czy Zamawiający wymaga, aby wciągarka była zgodna z obowiązującą Normą
Bezpieczeństwa dla wciągarek EN 14492-1? Norma ta gwarantuje zachowanie przez
producenta dużo wyższych współczynników bezpieczeństwa niż w przypadku
wciągarek nie spełniających tej normy i obowiązuje w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli
zgodność będzie wymagana,  czy należy przedstawić certyfikat  zgodności  z  Normą
EN 14492-1 przy składaniu oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga by zaoferowana wciągarka była zgodna z obowiązującą
Normą Bezpieczeństwa dla wciągarek EN 14492-1 (lub, zgodnie z art. 30 ust 4 Pzp -



normą równoważną). Potwierdzenie spełnienia powyższej normy, Wykonawca
zawiera w formularzu oferty, odpowiednio w tabeli. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega sobie prawo zażądania przedłożenia wskazanego certyfikatu zgodności z
Normą EN  14492-1  (lub  normą równoważną)  na  etapie  badania  i  oceny  ofert  w
sytuacji  o  której  mowa  w  art  26  ust  4  Pzp  lub  na  późniejszym  etapie.   Powyższy
wymóg spełnienia wskazanej normy Zamawiający wprowadza do treści Formularza
oferty i zamieści ujednoliconą treść Formularza na stronie internetowej.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający uzna dostawę samochodów z zabudową specjalistyczną
dla  właściwych  służb  ratowniczych  o  wartości  mniejszej  niż 250  000  zł (brutto)  za  1
szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający powtórnie przeanalizował treść opisu spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, posiłkując się przy tym zasadą proporcjonalności o której mowa
w art. 22 Pzp oraz orzecznictwie TS UE.
Zamawiający pozostaje przy pierwotnej treści opisu spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, wskazanej w SIWZ, tym samym wymagając od wykonawców
legitymowania się dostawami samochodów o wartości min 250 000 zł brutto każdy.

Jednocześnie, jak wskazano na stronie internetowej Zamawiającego, Zamawiający
zmienia treść ogłoszenia w zakresie kwalifikacji technicznych, dostosowując treść
ogłoszenia do treści SIWZ w tym zakresie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu. Zdaniem Zamawiającego z
uwagi na odległy termin składania ofert, obecna zmiana Formularza nie wymaga
zapewnienia dodatkowego czasu na przygotowanie oferty.
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