
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI   Poznań,  dnia 18 maja 2016 roku 
               W POZNANIU              

  
     ZZP 2380-30/2016  
     Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
     zamówienia publicznego 
 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup samochodów 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza 
treść zapytań wraz z odpowiedziami1: 

Pytanie nr 1 
W nawiązaniu do w/w sprawy uprzejmie prosimy o odpowiedź  czy Zamawiający dopuści złożenie 
do oferty przetargowej dokumentu zawierającego  tłumaczenie ze świadectwa typu pojazdu  
(świadectwo typu pojazdu zawiera 187 str. w j. niemieckim ) wszystkich parametry techniczne 
pojazdu pozwalających  na ocenę  parametrów zawartych w kryterium oceny ofert, jak również 
parametrów oferowanego pojazdu. Marka pojazdu której jesteśmy dealerem wprowadza  na rynek 
nowy model pojazdu, który jeszcze nie jest sprowadzany na rynek polski. Dostęp do  Świadectwa 
zgodności WE jest możliwy tylko w przypadku nadania nr VIN dla danego pojazdu i wprowadzenia 
do polskiej strefy celnej. Dopuszczenie naszej firmy do postępowania przetargowego zwiększy 
konkurencyjność złożonych ofert. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 2 
Czy zamawiający dopuści do postepowania wykonawcę, który wykaże wykonanie dwóch dostaw 
pojazdów wraz ze specjalistyczną zabudową dla pojazdu uprzywilejowanego, o wartości  łącznej nie 
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, że dostawy te zostały 
wykonane należycie?  
Dywersyfikacja dostaw i należyte ich wykonanie zwiększa wiarygodność wykonawcy, którą 
potwierdza dwóch niezależnych Zamawiających 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt 2, który otrzymuje 
następujące brzmienie: 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie co najmniej: jednej 
dostawy pojazdu/pojazdów wraz ze specjalistyczną zabudową dla pojazdu uprzywilejowanego,  
o wartości dostawy nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto lub maksymalnie dwóch dostaw  
pojazdu/pojazdów wraz ze specjalistyczną zabudową dla pojazdu uprzywilejowanego, o ich łącznej 
wartości  nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy dostawy te 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

W związku z dokonaną zmianą warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonuje zmiany 
treści SIWZ2 polegającej na wyznaczeniu nowego terminu składania i otwarcia ofert na dzień 
10.06.2016 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający przekazał3 Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie 
o sprostowaniu ogłoszenia nr 2016/S 077-136061, uwzględniające powyższą zmianę terminu. 

 
 
 
 
 
Wyk. w poj. egz. 
Egz. zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego  

                                                           

1 Na podst. art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164) 
2 Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164) 
3
 Na podst. art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164) 

 


