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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 140 000 euro, na: „dostawa 
fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz 
materiałów eksploatacyjnych do pojazdów: ciężarowych, osobowych, 
dostawczych, mikrobusów, autobusów, przyczep i ciągników dla Jednostki 
Wojskowej nr 6021 – umowa ramowa” 

 
Sprawa numer: 01/2022/PN/CZOŁG.SAM. 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na zadane pytania 
dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): 
 
Pytanie 1: 
W jaki sposób należy rozumieć przewidziany w § 1 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 4 do SWZ 

wymóg, aby części zamienne były „o najwyższym standardzie”? Jakie kryteria powinny 

zostać spełnione, aby wymóg ten został zrealizowany? Umowa została skonstruowana  

w taki sposób, że Zamawiający sam może decydować, czy dokonuje zakupu droższych 

części oryginalnych, czy tańszych alternatywnych. Siłą rzeczy części tańsze nie mogą 

posiadać identycznych parametrów, co ich droższe odpowiedniki.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 4 do treści SWZ (w załączeniu). 
 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający potwierdza, że określony w § 1 ust. 2 pkt 6) Załącznika nr 4 do SWZ 

wymóg, aby części zamienne były oznakowane cechami producenta pojazdu, odnosi się 
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tylko do części oryginalnych, sprzedawanych pod marką producenta pojazdu? W ramach 

umowy Zamawiający zapewnił sobie możliwość zakupu również części alternatywnych, które 

z założenia nie są oznaczane w ww. sposób.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 4 do treści SWZ (w załączeniu). 
 

Pytanie 3: 
W § 1 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ zobowiązano Wykonawcę do przedstawienia 

certyfikatu producenta w języku polskim. O jaki konkretnie certyfikat chodzi i co powinien  

on potwierdzać? Czy przez „certyfikat w języku polskim” można rozumieć tłumaczenie  

na język polski dokumentu, który oryginalnie został sporządzony w innym języku?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zobowiązuje WYKONAWCĘ do przedstawienia certyfikatu (lub 
innego dokumentu) producenta potwierdzającego pochodzenie całej partii Przedmiotu 
Umowy od jednego producenta (wytwórcy). Przez „certyfikat w języku polskim" należy 
rozumieć tłumaczenie na język polski dokumentu, który oryginalnie został sporządzony w 
innym języku. 
 

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający potwierdza, że przewidziane w § 1 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ 

oświadczenie o pochodzeniu całej partii Przedmiotu Umowy od jednego producenta 

(wytwórcy) powinno na życzenie Zamawiającego zostać złożone przez Wykonawcę?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż oświadczenie o pochodzeniu całej partii Przedmiotu Umowy od 
jednego producenta (wytwórcy) winno być składane przez WYKONAWCĘ na żądanie 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści § 3 ust. 3 pkt 6) Załącznika nr 4 do SWZ, 

polegającą na nadaniu temu postanowieniu następującej treści:  

„6) Detaliczny koszt materiałów eksploatacyjnych – najniższą z cen Dostawców zgodnie 

z oficjalnym oraz publicznie dostępnym za pośrednictwem Internetu cennikiem 

detalicznym (hurtowni motoryzacyjnych takich jak: Inter Cars, Inter-Team, KTD, HART, 

Gordon, Motofaktory oraz inne podobne) lub cenę ujawnioną w publicznie dostępnym 

cenniku oficjalnego importera na stosowny materiał eksploatacyjny.”  

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy przejrzystość realizacji umowy wymaga, aby 
detaliczny koszt materiałów eksploatacyjnych był ustalany w oparciu o informacje 
weryfikowalne oraz dostępne publicznie. Przyjęcie innego rozwiązania sprawi, że wartość 
ustalona w oparciu o nieprzejrzyste kryteria będzie mogła zostać zakwestionowana przez 
każdą ze stron, co utrudni im obu realizację umowy.      

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 4 do treści SWZ (w załączeniu). 
 

Pytanie 6: 
Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści § 4 ust. 5 Załącznika nr 4 do SWZ, polegającą  

na nadaniu temu postanowieniu następującej treści:  

„5. Wykonawca rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania 
od Zamawiającego „Protokołu reklamacji”.  



Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji od strony merytorycznej wymaga odbioru  
od Zamawiającego egzemplarza uznanego za wadliwy, przekazania go do centrali 
Wykonawcy, przeprowadzenia weryfikacji technicznej a czasami również konsultacji  
z producentem. Realizacja tych wszystkich czynności w ciągu 3 dni, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę, że do biegu ww. terminu wlicza się również dni wolne od pracy, jest praktycznie 
niemożliwa.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 4 do treści SWZ (w załączeniu). 
 

Pytanie 7: 
Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści § 4 ust. 7 Załącznika nr 4 do SWZ, polegającą  

na nadaniu temu postanowieniu następującej treści:  

„Termin wymiany Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na wolny od wad Strony ustalają  

na 3 dni robocze, liczone od dnia poinformowania Zamawiającego o uznaniu reklamacji 

przez Wykonawcę a w przypadku nieudzielenia przez Wykonawcę odpowiedzi w terminie 

wymaganym Umową na 3 dni robocze od upływu przewidzianego w § 4 ust. 5 powyżej 

14dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”  

Uzasadnienie: Pierwotny sposób redakcji tego postanowienia powodował wątpliwości 

odnośnie tego, od jakiego zdarzenia należy liczyć 3-dniowy termin na wymianę części 

wadliwej na nową, wolną od wad. Poza powyższym termin na wymianę powinien być 

odpowiedni dłuższy, od terminu na rozpatrzenie reklamacji.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 4 do treści SWZ (w załączeniu). 

 

Pytanie 8: 
Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści § 5 ust. 6 Załącznika nr 4 do SWZ, polegają na 

nadaniu temu postanowieniu następującej treści:   

„Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, pod rygorem nieopłacenia faktury VAT  
do posługiwania się numerami katalogowymi (indeksami) Przedmiotu Umowy zawartymi  
w zamówieniu cząstkowym.”   
Uzasadnienie: Nazewnictwo dostarczanego asortymentu wykorzystywane w dokumentach 
księgowych jest najczęściej uzupełniane automatycznie przez oprogramowanie 
komputerowe wykorzystywane do prowadzenia rachunkowości. Nazewnictwo to jest bardzo 
podobne do stosowanego przez Zamawiającego, jednakże nie identyczne. Wykonawca 
może zapewnić, że numery katalogowe (indeksy) będą zbieżne z zamówieniami 
cząstkowymi, jednakże nie może zmienić systemu księgowego na potrzeby realizacji 
pojedynczej umowy. W związku z powyższym prosimy o zmianę ww. postanowienia.  
Z perspektywy Wykonawcy jest to zmiana konieczna, bez której nie będzie mógł złożyć 
oferty w ramach niniejszego postępowania.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 4 do treści SWZ (w załączeniu). 
 

Pytanie 9:  
Czy Zamawiający akceptuje zmianę § 6 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ, polegają na nadaniu 

temu postanowieniu następującej treści:   

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary  
1) Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.  

1, z zastrzeżeniem ust. 2,  



2) Za zwłokę w terminie dostawy Przedmiotu Umowy, w wysokości 1 % wartości brutto 

dostawy, której zwłoka opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia,  

o którym mowa w § 1 ust. 12,  

3) Za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust. 5, w wysokości 1 % 

wartości brutto towaru, którego dotyczy reklamacja za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

4) Za zwłokę w terminie wymiany Przedmiotu Umowy wolnego od wad, o którym mowa  

w § 4 ust. 7, w wysokości 1 % wartości brutto towaru, którego dotyczy wymiana, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki.”  

Uzasadnienie: Sytuacja, w której wysokość kary umownej jest niezależna od wartości 

towarów, których dotyczy zwłoka może prowadzić do obciążania Wykonawcy karą umowną  

o wartości wielokrotnie przekraczającej wartość tych towarów. Z perspektywy Wykonawcy 

oznacza to istotne ryzyko biznesowe, będzie powodowało konieczność albo podwyższenia 

cen towarów w taki sposób, by zrekompensować ewentualne kary albo rezygnacji  

ze złożenia oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 4 do treści SWZ (w załączeniu). 
 

Pytanie 10:  
Poz. 2 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 

Pytanie 11: 
Poz.11 - Czy chodzi Państwu o żarówkę D3S?; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 12: 
Poz. 31 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 13: 
Poz. 40 - Czy chodzi Państwu o żarówkę D3S?; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 14: 
Poz. 41 - Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o żarówkę H1 ,H7 czy H11; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 



Pytanie 15: 
Poz. 73 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 16: 
Poz. 74 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 17: 
Poz. 79 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 18: 
Poz. 107 - Proszę o doprecyzowanie, którą żarówkę należy wycenić ponieważ do reflektora 
idzie kilka sztuk. W jednostce miar jest KPL ? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 19: 
Poz. 111 - Stabilizator przód czy tył ?  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 20: 
Poz. 113 - w jednostce miar jest KPL, czy należy wycenić linkę przednią i 2 szt. linki tył?  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 21: 
Poz. 114 - Stabilizator przód czy tył ? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 22: 
Poz. 119 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 
 
 



Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
 
Pytanie 23: 
Poz. 127 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 24: 
Poz. 128 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 25: 
Poz. 141 - Którą żarówkę należy wycenić?; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 26: 
Poz. 153 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 27: 
Poz. 154 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 28: 
Poz. 156 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
Pytanie 29: 
Poz. 157 - Nie występuje w podanym modelu auta, proszę o wykreślenie pozycji; 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1.1 – 1.3 do treści SWZ  
(w załączeniu). 
 
 



Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie. 
 
Załączniki po zmianie dostępne są stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst.  
 
Załącznik nr 1.1 – 1.3 – Formularz asortymentowo - cenowy – plik elektroniczny. 
 
Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy – plik elektroniczny. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. Paweł Bryczek 261 848 766 
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