
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl 

Znak: PO-II.260.27.20 Szczecin, dnia  18 sierpnia 2020 r. 

      

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Najem 5 samochodów przez okres 36 miesięcy”. 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 
 
 
W dniach 14-17 sierpnia 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści 
SIWZ. 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 1 SIWZ, Zamawiający 
udziela niniejszym następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
 
Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert a najlepiej do 28.08.2020? 
Zaproponowany przez Państwa termin jest bardzo krótki biorąc pod uwagę biurokrację, czas 
potrzebny dostawcom na wycenę usługi/przedmiotu przetargu, a także okres urlopowy. 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  
 
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 24 sierpnia 2020 r. do 
godz. 10:30.  

 
Pytanie 2: 
 
Czy istnieje możliwość przesłania oferty drogą mailową? 
 
Odpowiedź na pytanie 2:  
 
Zgodnie z zapisami SIWZ ofertę należy złożyć na Platformie elektronicznej 
https://ums.ezamawiajacy.pl albo w sposób tradycyjny, w siedzibie Zamawiającego – 
zgodnie z wyborem Wykonawcy. Nie ma możliwości przesłania ofert drogą mailową. 

 
Pytanie 3: 
 
Czy istnieje możliwość przesłania oferty w formie preferowanej przez wykonawcę, tj. np. w 
formie załącznika excel, jakim posługuje się wykonawca w ramach oferowania usługi Klientom 
w trybie standardowym? 
 
Odpowiedź na pytanie 3:  
 
Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami określnymi w SIWZ. Na ofertę składają się: 
 

1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załączniki nr 2a i/lub 2b i/lub 2c do 
SIWZ; 

https://ums.ezamawiajacy.pl/
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2) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ 

o braku podstaw wykluczenia z postępowania na postawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-
23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4; 

 
3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na 

podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 
SIWZ; 

 

4) dokument potwierdzający spełnianie przez oferowana usługę wymagań określonych 
przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego Załączniki nr 6a i/lub 6b i/lub 6c 
do SIWZ; 

 
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; 

 
6) pełnomocnictwo ( o ile dotyczy); 

 
7) dowody potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich określające w szczególności: 
 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
 
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

 
Pytanie 4: 
 
Ilość aut do zamówienia i postawienia na drogę w 2020: 5 szt. - prośba o potwierdzenie. 
 
Odpowiedź na pytanie 4:  
 
Wykonawca może złożyć ofertę na cz. I i/lub cz. II i/lub cz. III – liczba aut do dostarczenia jest 
uzależniona od wyboru, na ile części Wykonawca złoży ofertę.  

 
Pytanie 5: 

 
Czy dopuszczacie Państwo podpisanie umowy ramowej na druku wykonawcy? 
 
Odpowiedź na pytanie 5:  
 
Zgodnie z zapisami w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązuje się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7a i/lub 7b 
i/lub 7c  dołączonym do SIWZ.  
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Pytanie 6: 
 
Czy dopuszczają Państwo przedłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 
31.12.2020 r.? 
 
Odpowiedź na pytanie 6:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy samochodów do dnia 31 
grudnia 2020 r. 
 
Pytanie 7: 
 
do części 1: Czy dopuszczają Państwo samochód o szerokości bez lusterek 1907 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie 7:  
 
Zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ rozdział VI Specyfikacja techniczna pojazdu w ust. 2 
Zamawiający określił szerokość pojazdu bez lusterek w przedziale od 1830 do 1900 mm. 
Zamawiający dopuszcza możliwość najmu samochodu o szerokości 1907 mm. 

 
Pytanie 8: 
  
do części 1:  
Czy dopuszczają Państwo światła do jazdy dziennej halogenowe? 
 
Odpowiedź na pytanie 8:  
 
Zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ rozdział VI Specyfikacja techniczna pojazdu w ust. 4 
Zamawiający określił, że samochód ma być wyposażony w światła do jazdy dziennej w 
technologii LED. Zamawiający dopuszcza możliwość najmu samochodu ze światłami 
dziennymi halogenowymi. 
 
Pytanie 9: 
 
do części 2 : Czy dopuszczają Państwo samochód bez chlapaczy przednich?  
 
Odpowiedź na pytanie 9:  
 

Zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ rozdział VI Specyfikacja techniczna pojazdów w ust. 4 
Zamawiający określił, że samochody mają być wyposażone w chlapacze przednie i tylne. 
Zamawiający  nie dopuszcza możliwości najmu samochodów bez chlapaczy przednich. 
 
Pytanie 10: 
 
do części 2 : Czy dopuszczają Państwo samochód bez chlapaczy przednich i tylnych? 
  
Odpowiedź na pytanie 10:  
 
Zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ rozdział VI Specyfikacja techniczna pojazdów w ust. 4 
Zamawiający określił, że samochody mają być wyposażone w chlapacze przednie i tylne. 
Zamawiający  nie dopuszcza możliwości najmu samochodów bez chlapaczy przednich i 
tylnych. 
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Pytanie 11: 
 
do części 2 : Czy określając Państwo "klimatyzacja i ogrzewanie dwustrefowe" chodzi 
Państwu o samochód wyposażony w dodatkowe chłodzenie/ogrzewanie na tył pojazdu z 
termostatem( I strefa rząd 1, II strefa rząd II i III) 
 
Odpowiedź na pytanie 11:  
 
Zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ rozdział VI Specyfikacja techniczna pojazdów w ust. 4 
Zamawiający określił, że samochody mają być wyposażone w klimatyzację i ogrzewanie 
dwustrefowe. Zamawiający poprzez takie określenie miał w zamyśle, że 
klimatyzacja/ogrzewanie mają być podzielone na dwie strefy z możliwością niezależnej 
regulacji: I strefa-1 rząd siedzeń, II strefa-2 i 3 rząd siedzeń. 
 
Pytanie 12: 
 
Czy wyrażają Państwo zgodę na rezygnację z kar umownych uwzględnionych w umowie? 
 
Odpowiedź na pytanie 12:  
 
Zamawiający nie wyraża zgodny na rezygnację z kar umownych określonych we wzorze 
umowy. 
 
Pytanie 13: 
 
Czy akceptują Państwo wskaźniki zmiany stawki za km powyżej/poniżej przebiegu 
zakontraktowanego w przypadku różnicy przebiegu > 10% zgodnie z poniższą tabelą? 
 

 
Odpowiedź na pytanie 13:  
 
Zamawiający nie akceptuje wskaźników zmiany stawki zgodnie z ww. tabelą. 
 
Pytanie 14: 
 
Czy akceptują Państwo możliwość rekalkulacji comiesięcznej stawki w trakcie trwania 
kontraktu celem m.in. dostosowania realnej wartości rocznego przebiegu do wartości 
zakontraktowanej? 
 
Odpowiedź na pytanie 14:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na rekalkulację comiesięcznej stawki.  
 
Pytanie 15:  
 
Czy akceptują Państwo rekalkulacje stawki ubezpieczeniowej (w przypadku adekwatnie niskiej 
lub wysokiej szkodowości w trakcie trwania kontraktu)? 
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Odpowiedź na pytanie 15:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na rekalkulację stawki ubezpieczeniowej.  
 
Pytanie 16: 
 

Czy wyrażą Państwo zgodę na rezygnację z Klauzuli Społecznej (§ 10 umowy)? 

 
Odpowiedź na pytanie 16:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z klauzuli społecznej, o której mowa w SIWZ  
i  wzorze umowy. 
 
Pytanie 17: 

Czy dopuszczają Państwo wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawcy? 
 
Odpowiedź na pytanie 17:  
 
Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu stanowi załącznik nr 2 do umowy i stanowi jej integralną 
część. 
 
Pytanie 18: 

Czy akceptują Państwo powierzenie obowiązku stawiania się na okresowe przeglądy 
użytkownikom (bez konieczności oficjalnego informowania ze strony Wykonawcy)? 

 
Odpowiedź na pytanie 18:  
 
 
Zamawiający nie akceptuje powierzenia obowiązku stawiania się na okresowe przeglądy 
użytkownikom bez konieczności oficjalnego informowania ze strony Wykonawcy. 
 
 
Pytanie 19: 
 

Czy akceptują Państwo Portal Klienta (zbiór wszystkich danych dotyczących wynajmowanej 
floty do dyspozycji Zamawiającego) jako wyczerpujące narzędzie do przekazywania informacji 
ze strony Wykonawcy i tym samym czy zniosą Państwo okresowe zobowiązania informacyjne 
ze strony Wykonawcy względem Zamawiającego takie jak m.in. informowanie o stanie 
licznika?  
 
Odpowiedź na pytanie 19:  
 
Zamawiający nie akceptuje Portalu Klienta jako narzędzia do przekazywania informacji  
ze Strony Wykonawcy. 
 
Pytanie 20: 

Czy ubezpieczenie AC musi odpowiadać wartości rynkowej pojazdu, czy może odpowiadać 
np. wartości księgowej? 
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Odpowiedź na pytanie 20:  
 
Ubezpieczenie AC musi odpowiadać wartości rynkowej pojazdu. 
 
 
 

Wojciech Zdanowicz 

 
Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


