
Zamawiający:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
Plac Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław

AL-ZP.272-5/21/ZP/PN

Wrocław, dnia c ̂ czerwca 2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania: Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego z wyposażeniem, w tym pojemnika 
przeciwwybuchowego, na potrzeby Placówki Straży Granicznej, obsługującej lotnicze przejście graniczne 
Wroclaw-Strachowice

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 
informuje, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
dotyczącego dostawy pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie 
na przyczepie, określił między innymi, następujące warunki techniczne (pkt 2 SOPZ):

„Pojemnik przeciwwybuchowy wentylowany w zabudowie na przyczepie musi spełniać 
wymagania zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa w trybie oceny 
zgodności II zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2018 poz. 114) 
oraz Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności 
oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych 
na potrzeby obronności państwa (Dz. U. 2020 poz. 1186).”

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotowe zamówienie będzie realizowane dla jednostki 
podległej MON a nie MSWiA. Jeżeli jednak będzie realizowane dla jednostki podległej 
MSWiA ja k  wynika z treści ogłoszenia, proszę o zmianę Rozporządzenia w SOPZ na:

„ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 
12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności 
wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów”.

Zmiana ta powoduje także zmianę trybu oceny zgodności na tryb III OiB zgodnie 
z ww. Rozporządzeniem, Co także wymaga korekty w SOPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający przychyla się do zmiany na: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 266 ze zm.).

Zmiana ta powoduje także zmianę trybu oceny zgodności na tryb III OiB. zgodnie 
z wymienionym wyżej rozporządzeniem.
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Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
dotyczącego dostawy pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie 
na przyczepie, określił w pkt. 3 parametr: „Minimalna zdolność do tłumienia skutków 
wybuchu (z zachowaniem możliwości dalszego użytkowania urządzenia)" -  Prosimy
0 sprecyzowanie jak i parametr będzie potwierdzał spełnienie tego warunku.

Czy pomiar fali nadciśnienia w odległości 2m po bokach z tyłu oraz z przodu przyczepy 
z pojemnikiem na wysokości 1,5m podczas detonacji 5kg TNT we wnętrzu pojemnika
1 nie przekroczenie wartości 10kPa nadciśnienia będzie wystarczający?

Proponujemy następujący zapis w specyfikacji:

„Pojazd przygotowany do jazdy musi być odporny na detonację umieszczonego w pojemniku 
materiału wybuchowego o sile (ekwiwalencie) 5kg TNT (trotylu). Strefa niebezpieczna 
dla ludzi związana z oddziaływaniem nadciśnienia (nadciśnienie powyżej 10 kPa ) nie może 
obejmować obszaru w odległości powyżej 2m mierzonej od boków i tyłu pojazdu. 
Po detonacji pojazd powinien być sprawny, gotowy do ruchu. Dopuszcza się czynności 
naprawcze dotyczące mechanizmu otwierania i wnętrza pojemnika po detonacji, zgodnie 
z dokumentacją producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający przychyla się do proponowanej zmiany.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
dotyczącego dostawy pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie 
na przyczepie, określił w pkt. 13 Parametry podwozia przyczepy. Czy zamawiający dopuści 
zastosowanie przyczepy lekkiej o DMC 3,5t w wykonaniu standardowym o dwóch osiach 
po 1750kg nośności każda, z możliwością regulacji wysokości dyszla wraz z możliwością 
wymiany zaczepu dyszla, wyposażonej w hamulce bębnowe oraz hamulec najazdowy 
wraz z hamulcem parkingowym, rezygnując z wymagania dwóch osi po 5T każda 
oraz dwuprzewodowego pneumatycznego systemu hamulcowego oraz EBS 4S3M? 
Rozwiązanie takie wydaje się być korzystniejsze z punktu widzenia kosztu podwozia i jest 
możliwe do wykonania przy utrzymaniu podstawowych parametrów pojazdu i pojemnika.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ.

Pytanie nr 4:

Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
dotyczącego dostawy pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie 
na przyczepie, określił w pkt. 13 parametry podwozia przyczepy w zakresie nośności osi 5 t 
każda. Czy zamawiający dopuszcza nośność osi dostosowaną do DMC przyczepy.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ.

Pytanie nr 5:

Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
dotyczącego dostawy pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie 
na przyczepie, określił w pkt. 13 wyposażenie standardowe tj. element pozwalający 
na podłączenie przyczepy do pojazdu. Prosimy o określenie specyfikacji tego elementu.

Pytanie nr 2:



Odpowiedź na pytanie nr 5:

Hak płaszczowy z łączem pneumatycznym i elektrycznym.

Pytanie nr 6:

Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
dotyczącego dostawy pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie 
na przyczepie, określił w pkt. 13 wyposażenie standardowe tj. 2 szt. najazdów mocowanych 
z prawej strony przyczepy. Prosimy o określenie czy prawa strona przyczepy jes t wskazana 
patrząc od strony dyszla czy z tyłu przyczepy.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający pozostawia te rozwiązanie po stronie Wykonawcy. Szczegóły montażu zostaną 
określone w trakcie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 7:

W ogłoszeniu Zamawiający określił ważność oferty na 3 miesiące. Termin otwarcia ofert 
to 30 września 2021, a termin dostawy został określony na sztywno na 15 listopada 2021 
-  czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy biorąc pod uwagę, że czas 
wyprodukowania przyczepy to 16 - 18 tygodni, do których należy doliczyć konieczność 
wykonania integracji i zabudowy oraz badań w akredytowanej jednostce O i B. Sugerujemy 
wydłużenie terminu do 20 grudnia 2021.

Odpowiedź na pytanie nr 7

W odniesieniu do treści zapytania, Zamawiający w pierwszej kolejności zwraca uwagę, 
że -  zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu oraz SWZ -  termin otwarcia ofert przypada 
na dzień 30 czerwca 2021 r.

Jednocześnie, Zamawiający przychyla się do wniosku o zmianę terminu dostawy i wydłuża 
termin realizacji zamówienia w Części I postępowania: Zakup i dostawa pojemnika 
przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie na przyczepie -  jednak maksymalnie 
do dnia 15 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym, zmianie ulega treść Rozdziału IV ust. 1 SWZ na:

1. Cześć I: Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 
od daty zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2021 r.

Pytanie nr 8:

W Specyfikacji Warunków Zamówienia nie zostało określone wymaganie dotyczące 
dostarczenia aktualnej na dzień założenia oferty, informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 
Czy Zamawiający nie wymaga dostarczenia tego dokumentu, jeś li natomiast jest takie 
wymaganie prosimy o określenie zakresu oraz osób dla których ta informacja ma zostać 
dostarczona.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że -  w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia -  wezwie, 
przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, 
aktualnych na dzień złożenia, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Krąg osób, których dotyczyć będzie wskazany powyżej obowiązek, został określony 
w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej



Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa powyżej, składa 
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U z 2020 r. 
poz. 2415).

W związku z powyższym, zmianie ulega treść Rozdziału VI SWZ poprzez dodanie:

• w treści ust. 7 pkt 1 -  lit, e) o następującej treści:

ej na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie 
wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp: informację z Krajowego 
Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed je j złożeniem;

• w treści ust. 15 -  pkt 4 o następującej treści:

4) lit, e): składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak  rejestr sądowy, 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. e). 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem;

Pytania nr 9-12:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania odnośnie części II:

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd bazowy z silnikiem o mocy 180 KM?

2. Czy Zamawiający dopuści pojazd bazowy z silnikiem o maksymalnym momencie 
obrotowym wynoszącym 430 Nm?

3. Czy Zamawiający dopuści pojazd bazowy z zabudową kontenerową o długości całkowitej 
4200 mm?

4. Czy Zamawiający dopuści przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
do 15.12.2021r.?

Uzasadnienie:

Powyższe pytania wynikają z faktu, że z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, nie ma 
możliwości dostarczenia podwozia bazowego do zabudowy, które będzie spełniać wszystkie 
wymagania Zamawiającego w terminie umożliwiającym realizację przedmiotu umowy. 
W przypadku mniejszej długości zabudowy, to wynika ona z próby unifikacji tego pojazdu 
z innym takim ambulansem realizowanym wcześniej dla innej jednostki. Wyrażenie 
przez Zamawiającego zgody na wszystkie powyższe pytania da szansę na złożenie oferty 
i skuteczne przeprowadzenie procedury przetargowej.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Tak, Zamawiający przychyla się do zmiany.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający podtrzymuje stanowisko w zakresie SOPZ.



Odpowiedź na pytanie nr 12:

Tak, Zamawiający przychyla się do wniosku i wydłuża termin realizacji zamówienia w Części 
II postępowania: Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) 
z wyposażeniem do dnia 15 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym, zmianie ulega treść Rozdziału IV ust. 2 SWZ na:

2. Cześć II: Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 
od daty zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2021 r.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z owiewką przeciwsłoneczną przezroczystą 
przyciemnianą, z fabrycznej oferty producenta podwozia? Pragniemy poinformować 
iż zaoferowanie owiewki przezroczystej w kolorze zielonym nie jest możliwe, gdyż fabrycznie 
elementy te wykonywane są z tworzyw sztucznych (jak np. poliwęglan) i występują 
w odcieniach szarości. Polakierowanie takiej owiewki będzie skutkowało tym iż stanie się 
ona nieprzezroczysta. ?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Tak, Zamawiający przychyla się do zmiany.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 30.12.2021? - podyktowane 
to jes t późnymi terminami produkcji pojazdu bazowego.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do dnia 15 grudnia 2021 r. -  vide 
odpowiedzi na pytania nr 7 i 12.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści moc silnika 137KW/186KM ?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Tak, Zamawiający przychyla się do zmiany.

Pytanie nr 16:

Czy zamawiający dopuszcza gwarancję producenta pojazdu bazowego w pierwszym roku 
na cały pojazd bazowy a w drugim roku tylko na układ napędowy z limitem 200 000km ?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający podtrzymuje stanowisko w zakresie SOPZ.

Pytania nr 17 i 18:

Przyczepa uprzywilejowana nie jes t pojazdem uprzywilejowanym -  z definicji ustawy o ruchu 
drogowym Art. 53. [Pojazdy uprzywilejowane] pkt 1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu 
drogowym może być pojazd samochodowy:

W związku z powyższym zapis w SOPZ pkt 2 dot. badania technicznego przyczepy 
uprzywilejowanej nie ma zastosowania bo nie ma możliwości wykonania takiego badania.

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie Przyczepy już zarejestrowanej na wykonawcę, 
jako specjalną (po badaniach technicznych) gotową do przerejestrowania przez 
użytkownika?

Czy zamawiający dopuszcza Świadectwo homologacji typu WE, które jest wystarczającym



dokumentem by zarejestrować przyczepę z pojemnikiem przez użytkownika końcowego , 
a następnie po wydaniu dowodu rejestracyjnego, można zmienić je j typ na przyczepę 
specjalną we własnym zakresie użytkownika poprzez dodatkowe badanie techniczne 
z opisem zmian dokonanych na przyczepie.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Nie, Zamawiający podtrzymuje stanowisko w zakresie SOPZ.

Odpowiedź na pytanie 18:

Nie, Zamawiający podtrzymuje stanowisko w zakresie SOPZ.

Pytanie nr 19:

Czy, w związku z niedostępnością w bieżącym roku podwozia bazowego do zabudowy 
ambulansu pirotechnicznego spełniającego wszystkie wymagania przetargowe, Zamawiający 
wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 kwietnia 
2022r. ?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 
30 kwietnia 2022 r.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zakupiony pojemnik był pojemnikiem fabrycznie nowym 
wyprodukowanym w roku 2021 po jednokrotnej detonacji potwierdzającej spełnienie 
wymagań odporności na detonację, w pełni sprawny, naprawiony po detonacji zgodnie 
z dokumentacją producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający dopuszcza, aby zakupiony pojemnik był pojemnikiem fabrycznie nowym, 
wyprodukowanym w 2021 r. po jednokrotnej detonacji (w odniesieniu do wymagań 
w zakresie odporności na detonację), w pełni sprawnym, naprawionym po detonacji zgodnie 
z dokumentacją producenta.

Jednocześnie, w związku z treścią udzielonych odpowiedzi, które nie powodują zmiany 
terminu składania ofert, Zamawiający -  zgodnie z art. 137 ust. 4 i 5 w związku z art. 90 
ust. 1 ustawy Pzp -  wprowadził odpowiednie zmiany w  ogłoszeniu o zamówieniu. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
w dniu 17 czerwca 2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 
22 czerwca 2021 r. pod nr2021/S 119-313818.

Równocześnie, w związku z treścią odpowiedzi, udzielonych na pytania nr: 1, 2, 5, 7, 9, 12, 
13, 14 i 15, Zamawiający informuje o aktualizacji oraz umieszczeniu -  na stronie internetowej 
Zamawiającego: bip.duw.pl i na platformie zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl 
-  następujących Załączników do SWZ w aktualnym brzmieniu:

1) Załącznik nr 4 -  Projekt umowy -  Część I postępowania;

-  Załącznik nr 3 do Projektu umowy -  Część I postępowania: Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia;

-  Załącznik nr 4 do Projektu umowy -  Część I postępowania: Wzór Protokołu 
odbioru;



2) Załącznik nr 5 -  Projekt umowy -  Część II postępowania;

-  Załącznik nr 3 do Projektu umowy -  Część II postępowania: Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia;

-  Załącznik nr 4 do Projektu umowy -  Część II postępowania: Wzór Protokołu 
odbioru.

Zamawiający informuje, że niniejsza odpowiedź na pytania Wykonawców została 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: bip.duw.pl i na platformie zakupowej 
pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl.

ZASTĘPpA DYREKTORA

w  f % i n i w f w r i n i «
(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)




