Warszawa, dnia 15 maja 2020 r.
Znak sprawy: ZPI.2610.4.2020

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA NR 3 I ZMIANA NR 2 TREŚCI SIWZ
– ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy postępowania: Wynajem długoterminowy dwóch samochodów
klasy H – kombivan wraz z obsługą serwisową i ubezpieczeniową
przez okres 36 miesięcy
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (Zamawiający)
działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm), przekazuje
treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami (kolejność numeracji pytań
zgodnie z kolejnością wpływu do Zamawiającego):
Pytanie nr 10
Co zamawiający uważa za „System zapobiegający/zmniejszający skutki
kolizji” ?
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający nie wskazuje na konkretne rozwiązania technicznego w zakresie
systemu, z uwagi na różne rozwiązania funkcjonujące u producentów
pojazdów. Przedmiotowy system (lub systemy) co do zasady ma
zabezpieczać samochód przed znacznym dalszym uszkodzeniem w wyniku
kolizji lub znacząco ograniczać ryzyko zderzenia z innym pojazdem. Dlatego
też Zamawiający dopuszcza m.in. systemy aktywnego hamowania lub
wykrywania
przeszkód
na
torze ruchu.
Systemy
mają
zapewnić
bezpieczeństwo użytkowników w sytuacjach niebezpiecznych.
Pytanie nr 11
Czy zamawiający dopuszcza regulowaną w jednej płaszczyźnie kolumnę
kierownicy ?
Odpowiedź na pytania nr 11
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z kierownicą regulowaną
w jednej płaszczyźnie. Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytanie
nr 9 zgodnie z pismem z dnia 8 maja 2020 r.
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Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana nr 2
poniżej.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający gwarantuje 36–cio miesięczny okres najmu z Prawem opcji
na koniec umowy (za dwutygodniowym wyprzedzeniem)?
Czy też, Zamawiający może skorzystać z Prawa opcji w dowolnym momencie
trwania umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 12
Zamawiający potwierdza, wynajem pojazdów będzie obejmował okres
36 miesięcy. Zamawiający może skorzystać z Prawa opcji wyłącznie w sposób
określony w umowie. Oznacza to, że skorzystanie z prawa opcji będzie
możliwe najwcześniej dwa tygodnie przed upływem terminu wynajmu
pojazdów.

ZMIANA NR 2 DO SIWZ
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający, działając na podstawie
art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm), dokonuje zmiany treści SIWZ
w następującym zakresie:
1. W Rozdziale XIII ust. 1 - 3 o treści:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2020 o godz. 9:50. Oferty
złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przez wykonawcę
przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
Instytut
Elektrotechniki,
ul. M.Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3, I piętro, pokój
128.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2020 o godz. 10:00,
w siedzibie Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Elektrotechniki, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3,
I piętro, pok. 120.
otrzymują nowe brzmienie o treści:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2020 o godz. 9:50. Oferty
złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
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i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przez
wykonawcę przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
Instytut
Elektrotechniki,
ul. M.Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3, I piętro, pokój
128.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2020 o godz. 10:00,
w siedzibie Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Elektrotechniki, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3,
I piętro, pok. 120.
2. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ, rozdział III, ust. 9 pkt. 15 lit. n) o brzmieniu:
n) Wspomaganie układu kierowniczego oraz regulowana w dwóch
płaszczyznach kolumna kierownicy
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
n) Wspomaganie układu kierowniczego oraz regulowana w co najmniej
jednej płaszczyźnie kolumna kierownicy
Zamawiający informuje, że pozostałe postanowienia SIWZ nie ulega zmianie.
W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany
treści Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 28.04.2020 r. pod numerem 535370-N-2020. Treść
zmiany ogłoszenia o zamówieniu zostanie opublikowana na stronie
internetowej postępowania.

Z up. Dyrektora Instytutu
/-/
Sebastian Lech
(podpis na oryginale dokumentu)
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