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Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
     Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta 
Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących 
postępowania na Najem długoterminowy pojazdów na potrzeby obsługi 
transportowej Urz ędu Miasta Łodzi . 

 
Pytanie 25 
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z części 3 pkt III.2 i III 3 o pojemności silnika 2,2 l  
w ujęciu handlowym? 
Odpowied ź 25 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza pojazdu o pojemności 2,2 l w ujęciu handlowym. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 26 
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z części 3 pkt III.2 z napędem na tylną oś ? 
Odpowied ź 26 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 27 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów dla pojazdów z części 3 pkt III 2 i III 3 na 
„Rozstaw osi min. 4300 mm”. 
Odpowied ź 27 
Zamawiający informuje, iż w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zostały podane 
minimalne warunki techniczne oraz minimalne wymagania w zakresie wyposażenia. W 
związku z powyższym proponowane zmiany zapisów znajdują się w SIWZ. 
 
Pytanie 28 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów dla pojazdów z części 3 pkt III 2 i III 3 na „ 
moc silnika min. 160 KM” 
Odpowied ź 28 
Zamawiający informuje, iż w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zostały podane 
minimalne warunki techniczne oraz minimalne wymagania w zakresie wyposażenia. W 
związku z powyższym proponowane zmiany zapisów znajdują się w SIWZ. 
 
Pytanie 29 
Czy dla pojazdu z części 3 pkt III 2 boczny stopień wejściowy ma być rozkładany 
elektrycznie czy  mechanicznie? 
Odpowied ź 29 
Zamawiający informuje, iż nie precyzuje rozkładania bocznego stopnia wejściowego, może 
być rozkładany elektrycznie lub mechanicznie.  
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Pytanie 30 
Proszę o zmianę zapisu dla pojazdu z części 3 pkt III 2 „ 2.1 Czołowa poduszka powietrzna 
kierowcy i pasażerów, à tj. dla kierowcy i jednego pasażera siedzącego obok kierowcy. Na 
 rynku autobusów nie występuję wariant poduszek dla wszystkich pasażerów 
Odpowied ź 30 
Zamawiający informuje, iż w zależności od konfiguracji zabudowy obok siedzenia kierowcy 
może być jedno siedzenie pasażera lub dwa miejsca dla pasażerów dla których są 
wymagane czołowe poduszki powietrzne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 31 
Czy dla pojazdu z części 3 pkt III 2 wyświetlacz ma być dotykowy czy wystarczy radio  
z wbudowanym wyświetlaczem? 
Odpowied ź 31 
Zamawiający informuje, iż nie precyzuje zapisów w tym zakresie. Zgodnie z pkt. III.2.2 ppkt. 
2.15 Zamawiający wymaga radioodtwarzacza z wbudowanym wyświetlaczem + Bluetooth + 
USB. W związku z powyższym  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 32 
Czy Zamawiający dla pojazdu z części 3 pkt III.3  dopuszcza dł. zabudowy wew. 4300 mm. 
 Producenci pojazdów ciężarowych dopuszczają montaż dodatkowego wyposażenia tylko 
na fabrycznym zwisie podwozia. Dla dł zabudowy wew. 4500 mm niestety może to być 
niemożliwe do zrealizowania, przy dł. 4500 konieczne będzie przedłużenie tylnego zwisu, 
technicznie jest to dopuszczalne ale pod  warunkiem że  z tyłu nie będzie windy. 
Odpowied ź 32 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza pojazdu o długości wewnętrznej 4300 mm. 
 
Pytanie 33 
Czy Zamawiający dla pojazdu z części 3 pkt III.3  dopuszcza modyfikację zabudowy tj.  
z tyłu klapa domykająca od góry, winda z tyłu będzie stanowiła tylne zamknięcie zabudowy. 
Takie rozwiązanie jest praktyczne z punku widzenia kierowcy, który bezpośrednio ma 
dostęp do windy, nie traci czasu na zarzucanie plandeki na dach aby dostać się do windy. 
Odpowied ź 33 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza modyfikacji zabudowy pojazdu. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 34 
Warunki udziału w postępowaniu. 
5.1.3.1 
Czy warunek może zostać uznany za spełniony ,  w przypadku gdy podmiot ubiegający się 
o udzielenie zamówienia będzie miał wieloletnie doświadczenie w obrocie pojazdami jako 
koncesjoner, będzie posiadał odpowiednią bazę serwisową oraz magazynową, ponadto 
posiada odpowiednie wsparcie fabrycznych oraz ogólnie uznanych za godne zaufania 
instytucji finansowych,  oraz ma kilkuletnie doświadczenie w najmie długoterminowym 
pojazdów dla pracowników. 
Odpowied ź 34 
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Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ tj. Wykonawca winien wykazać że w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę (w 
rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy Pzp w zakresie najmu, dzierżawy lub leasingu) – przez okres 
minimum 12 miesięcy: 

• dla części 1 - co najmniej 4 samochodów; 
• dla części 2 - co najmniej 10 samochodów; 
• dla części 3 - co najmniej 2 samochodów 

 
Uwaga:  

1. W przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia lub wszystkie części zamówienia oraz 
uznania oferty, jako najkorzystniejszej w tych częściach zamówienia, Zamawiający dopuszcza 
aby Wykonawca wykazał, że wykonał lub wykonuje dostawę (w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy 
Pzp w zakresie najmu, dzierżawy lub leasingu) dla części zamówienia, której wielkość dostawy 
samochodów jest najwyższa np.: 

a) składając ofertę na część 1 i 3 zamówienia Wykonawca winien wykazać, że wykonał lub 
wykonuje dostawę (w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy Pzp w zakresie najmu, dzierżawy lub 
leasingu) – przez okres minimum 12 miesięcy, co najmniej 4 samochodów,  

b) składając ofertę na część 1, 2 i 3 zamówienia Wykonawca winien wykazać, że wykonał lub 
wykonuje dostawę (w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy Pzp w zakresie najmu, dzierżawy lub 
leasingu) – przez okres minimum 12 miesięcy, co najmniej 10 samochodów 

2. W przypadku uznania oferty, jako najkorzystniejszej tylko w jednej części Wykonawca winien 
wykazać się doświadczeniem odpowiednio dla danej części zamówienia. 

3. W przypadku dostaw nadal wykonywanych, do oceny spełnienia warunku udziału  
w postępowaniu należy podać wyłącznie zakres i okres dostaw (w rozumieniu art. 2 pkt. 2 
ustawy Pzp tj. najmu, dzierżawy lub leasingu) wykonanych przed upływem terminu składania 
ofert tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert 
Wykonawca wykonał dostawę (w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy Pzp w zakresie najmu, 
dzierżawy lub leasingu) w ilości samochodów odpowiednio dla części zamówienia, na którą/e 
składa ofertę i realizacja tej części zamówienia trwała, co najmniej 12 miesięcy 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż na tym etapie nie dokonuje oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 
  
Pytanie 35 
Dotyczy wzoru umowy do SIWZ, zał. Nr. 6  dla każdej z części: 
a. Dot. §2.1 – „Pojazdy mogą być użytkowane przez Zamawiającego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami”. Z uwagi na rozległy terytorium przez 
Państwa opisane i brak informacji dotyczących krajów i  ze względu na różne wymogi 
ubezpieczenie proszę o zmianę zapisu na: „Pojazdy mog ą być użytkowane przez 
Zamawiaj ącego na terytorium UE.”  
Odpowied ź 35 
Zamawiający informuje, iż nie ogranicza użytkowania pojazdów jedynie do terytorium UE. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 36  
Dotyczy wzoru umowy do SIWZ, zał. Nr. 6  dla każdej z części: 



 

Urząd Miasta Łodzi  
Departament Obsługi i Administracji  
Wydział Zamówie ń Publicznych ul. ks. I.Skorupki 21  tel.: +48 42 63 8 48 88 www.uml.lodz.pl 
  90-532 Łód ź tel. fax.: +48  42 638 48 77 e-mail: zamowienia@um l.lodz.pl 

4

a. Dot. §7.9 i 7.11 – Proszę o sprawdzenie obu wskazanych zapisów umowy, gdyż one się 
wzajemnie wykluczają. W punkcie 7.9. chcą Państwo aby zastąpić utracony pojazd. 
Natomiast w punkcie 7.11 piszą Państwo o wygaśnięciu umowy, więc nie ma co 
zastępować.  
Proszę o zinterpretowanie obu punktów i informację co autor miał na myśli, ewentualnie 
zmianę zapisów umowy. 
Odpowied ź 36 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 37  
Dotyczy Zał 1 do SIWZ: 
Szczegółowy opis zamówienia, Część 2, Samochody typu mikrovan – Proszę o informację 
jakiej klasy samochodu Państwo oczekujecie, ponieważ nie ma według SAMAR takiej klasy 
jak samochód MIKROVAN. Jest np. Kombi Van. Proszę o doprecyzowanie klasy 
samochodu, ponieważ same wymiary nie określają klasy samochodu. 
Odpowied ź 37 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza pojazd spełniający co najmniej parametry określone 
w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 38  

1. Dotyczy Zał. 1 do  SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II, 
„Samochód typu SUV 3 sztuki II.4.: 

a. Dot. 1.1.4 – Czy dopuszczają Państwo zmianę zapisu z „Silnik benzynowy o 
pojemności…” na „Silnik benzynowy lub diesel o pojemności…”  

Odpowied ź 38 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 
Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SIWZ. 

 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
Roman CIEŚLAK 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Zamówie ń Publicznych  


