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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Usługi związane z przeglądami 
okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-300  
 
 
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843) wyjaśnia, co 
następuje: 
 
Pytanie 1:  
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów okresowych oraz napraw bieżących poprzez 
autoryzowany serwis mobilny, wyposażony w urządzenia diagnostyczne oraz narzędzia i sprzęt zapewniający 
wykonanie zadania na zgodność z wymaganiami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia? Pojazdy mogłyby być serwisowane na terenie Państwa rejonów bez konieczności opuszczania 
bazy, a tylko w przypadku skomplikowanych napraw, wynikających wykorzystania specjalistycznego sprzętu 
lub podnośników musiałyby dostarczone do siedziby Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów okresowych oraz napraw bieżących poprzez autoryzowany 
serwis mobilny, wyposażony w urządzenia diagnostyczne oraz narzędzia i sprzęt zapewniający wykonanie 
zadania na zgodność z wymaganiami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 Pytanie 2: 
Czy Zamawiający przewiduje podanie kosztu przeglądu pojazdu Mercedes Benz Unimog z uwzględnieniem 
materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, filtry, uszczelnienia) wg. wypracowanych motogodzin? Czy kwota 
ta ma zawierać sam przegląd maszyny, a koszt materiałów będzie rozliczany w osobnej kalkulacji dodatkowych 
napraw i przeglądów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje podanie kosztu przeglądu pojazdu Mercedes Benz Unimog z uwzględnieniem 
materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, filtry, uszczelnienia) wg. wypracowanych motogodzin. W kosztach 
przeglądów należy uwzględnić również koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądu. 
 
 
 



 
 
Pytanie 3: 
Czy oferta wraz załącznikami opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinna być dostarczona 
w oryginale do siedziby Zamawiającego czy może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 
wskazany w SIWZ adres e-mail? W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią istnieje ryzyko opóźnień    
w dostarczeniu oferty z wykorzystaniem poczty kurierskiej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza  złożenia oferty w formie elektronicznej. Oferta musi zostać złożona w formie 
papierowej. 


