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Lublin, dnia 7 kwietnia 2020 r. 

 

Znak sprawy: 200000/271/03/2020-ZAP –  2 

 

      Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  

139 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa dwóch samochodów osobowo-

ciężarowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z podziałem na części. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, działając na podstawie art. 38 z dnia 29 stycznia  

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela 

następujących wyjaśnień treści SIWZ na złożone zapytania bez ujawniania jego źródła: 

 

Pytanie 1  

W odniesieniu do części I: Czy zamawiający dopuszcza klamki nielakierowane w kolorze samochodu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 2  

W odniesieniu do części II: Czy zamawiający dopuszcza drzwi tylne otwierane w stopniu 180 stopni zamiast 270? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 3 

W odniesieniu do części II: Czy zamawiający dopuszcza pojemność silnika 2299 cm
3
? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 4  

Czy osoba upoważniona może mieć swój prywatny ePuap czy firma musi założyć swój firmowy? Wygodniej byłoby 

korzystać z już istniejących profili zaufanych osób zatrudnionych w firmie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że konto na platformie ePuap wymagane jest do przesłania oferty 

Zamawiającemu. Nie musi być to konto firmowe tj. konto podmiotu składającego ofertę. Konto to będzie pełnić 

funkcję podobną do konta poczty e-mail. Wykonawca wykorzysta je przesłania oferty, a następnie dalszej 

komunikacji w ramach niniejszego postępowania. Ponadto Wykonawca musi pamiętać, że w przypadku 

wykorzystania konta osoby zatrudnionej u Wykonawcy lub innej osoby posiadającej konto na platformie ePuap 

dostęp do takiego konta powinien być przez cały okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Wykonawca na platformie ePuap w celu złożenia oferty powinien wykonać następujące czynności: 

a) podać dane identyfikacyjne postępowania – numer ogłoszenia znajdziesz na ogłoszeniu o zamówieniu, 

ale również na stronie postępowania na Miniportalu. 

b) uzupełnić dane formularza, czyli swoje dane oraz nazwę skrzynki ePUAP Zamawiającego – w tym 

przypadku ZUS Oddział w Lublinie, 

c) dodać jako załącznik swoją przygotowaną ofertę, 
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d)  wszystkie informacje, a następnie wyślij wniosek, korzystając z opcji „wyślij bez podpisu”. Podpisana jest 

sama oferta, nie ma konieczności po raz kolejny potwierdzać woli jej złożenia, 

e) Osoba składająca ofertę zostanie przekierowana do strony z potwierdzeniem złożenia oferty. Widnieje 

na niej identyfikator potwierdzenia złożenia oferty. Należy koniecznie skopiować numer identyfikacyjny. 

Numer ten pozwoli w przyszłości na dokonanie zmiany lub wycofanie oferty w przypadku takiej potrzeby 

– bez tego numeru takiej możliwości nie będzie. 

 

Pytanie 5 

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”)  

w poniższych zakresach część 1 i 2 - Wyposażenie: komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego 

paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu. Czy Zamawiający dopuszcza komputer pokładowy z funkcją rejestracji 

średniego zużycia paliwa, zasięgu lecz bez rejestracji ilości spalonego paliwa? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „komputera pokładowego z funkcją rejestracji ilości 

spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa” rozumie komputer pokładowy z funkcja rejestracji średniego 

szacunkowego zużycia paliwa. Zamawiający wskazuje, iż urządzenie przez ilość spalanego paliwa rozumie ilość 

średniego szacunkowego zużycia paliwa lub możliwość oszacowania takiej ilości na podstawie parametrów 

podawanych przez dane urządzenie. 

 

Pytanie 6  

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”)  

w poniższych zakresach część 1 i 2 - Lakier nadwozia: metalizowany srebrny, szary lub popielaty. Czy Zamawiający 

dopuszcza pojazd z lakierem niemetalizowanym Frozen White lub Balzer Blue? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 7 

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”)  

w poniższych zakresach cześć 2 - Wyposażenie: Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. Czy zamawiający 

dopuszcza pojazd bez przedniej poduszki powietrznej pasażera? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 8 

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”)  

w poniższych zakresach część 2 - Wyposażenie: Przegroda przestrzeni ładunkowej – polimerowa lub stalowa z 

oknem. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez okna w przegrodzie ładunkowej?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 9 

Część 1: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów punkt II. „Szczegółowych wymagań dotyczących 

parametrów technicznych i wyposażenia”, podpunkt 1 „Dane pojazdu” – pojazd w lakierze nadwozia 

niemetalizowanym – białym? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 
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Pytanie 10  

Część 1: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów punkt II. Szczegółowych wymagań dotyczących 

parametrów technicznych i wyposażenia”, podpunkt 3 „Wyposażenie” – pojazd wyposażony w czujniki parkowania 

z tyłu, ale bez przednich czujników parkowani? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 11 

Część 1: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów punkt II. Szczegółowych wymagań dotyczących 

parametrów technicznych i wyposażenia”, podpunkt 3 „Wyposażenie” – pojazd wyposażony w komputer 

pokładowy z funkcją rejestracji ilości średniego zużycia paliwa, zasięgu, ale bez funkcji rejestracji spalonego paliwa? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „komputera pokładowego z funkcją rejestracji ilości 

spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa” rozumie komputer pokładowy z funkcja rejestracji średniego 

szacunkowego zużycia paliwa. Zamawiający wskazuje, iż urządzenie przez ilość spalanego paliwa rozumie ilość 

średniego szacunkowego zużycia paliwa lub możliwość oszacowania takiej ilości na podstawie parametrów 

podawanych przez dane urządzenie. 

 

Pytanie 12 

Część 1: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów punkt II. Szczegółowych wymagań dotyczących 

parametrów technicznych i wyposażenia”, podpunkt 3 „Wyposażenie” – pojazd wyposażony w lusterka zewnętrzne 

oraz klamki drzwi nielakierowane – w kolorze tworzywa? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 13 

Część 1: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów punkt II. Szczegółowych wymagań dotyczących 

parametrów technicznych i wyposażenia”, podpunkt 3 „Wyposażenie” – pojazd wyposażony w poduszkę 

powietrzną dla kierowcy, ale nie dla pasażera? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 14 

Część 2: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów punkt II. „Szczegółowych wymagań dotyczących 

parametrów technicznych i wyposażenia”, podpunkt 1 „Dane pojazdu” – pojazd w lakierze nadwozia 

niemetalizowanym – białym? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 15 

Część 2: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów punkt II. „Szczegółowych wymagań dotyczących 

parametrów technicznych i wyposażenia”, podpunkt 1 „Dane pojazdu” – pojazd w lakierze nadwozia 

niemetalizowanym – brązowym? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 
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Pytanie 16 

Część 2: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów punkt II. Szczegółowych wymagań dotyczących 

parametrów technicznych i wyposażenia”, podpunkt 3 „Wyposażenie” – pojazd wyposażony w komputer 

pokładowy z funkcją rejestracji ilości średniego zużycia paliwa, zasięgu, ale bez funkcji rejestracji spalonego paliwa? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „komputera pokładowego z funkcją rejestracji ilości 

spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa” rozumie komputer pokładowy z funkcja rejestracji średniego 

szacunkowego zużycia paliwa. Zamawiający wskazuje, iż urządzenie przez ilość spalanego paliwa rozumie ilość 

średniego szacunkowego zużycia paliwa lub możliwość oszacowania takiej ilości na podstawie parametrów 

podawanych przez dane urządzenie. 

 

Pytanie 17 

Część 2: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów punkt II. Szczegółowych wymagań dotyczących 

parametrów technicznych i wyposażenia”, podpunkt 3 „Wyposażenie” – pojazd wyposażony w poduszkę 

powietrzną dla kierowcy, ale nie dla pasażera? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 18 

Część 2: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów punkt II. Szczegółowych wymagań dotyczących 

parametrów technicznych i wyposażenia”, podpunkt 3 „Wyposażenie” – pojazd wyposażony w drzwi tylne 

nieprzeszklone otwierane pod kątem 180 stopnie z ogranicznikiem przy 90 stopniach? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 19 

W związku z ogłoszony przetargiem na zakup dwóch samochodów  - Znak sprawy 200000/271/03/2020-ZAP  

CZĘŚĆ 1 proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zamawiający dopuszcza kolor biały niemetalizowany? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 20 

W związku z ogłoszony przetargiem na zakup dwóch samochodów  - Znak sprawy 200000/271/03/2020-ZAP  
CZĘŚĆ 1 proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zamawiający dopuszcza czujniki parkowania tylko tylne? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 21 

W związku z ogłoszony przetargiem na zakup dwóch samochodów  - Znak sprawy 200000/271/03/2020-ZAP  

CZĘŚĆ 1 proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zamawiający dopuszcza podsufitkę tylko w przestrzeni 

pasażerskiej? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 22 

W związku z ogłoszony przetargiem na zakup dwóch samochodów  - Znak sprawy 200000/271/03/2020-ZAP  

CZĘŚĆ 1 proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zamawiający dopuszcza podsufitkę tylko w przestrzeni 

pasażerskiej? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 23 

W związku z ogłoszony przetargiem na zakup dwóch samochodów  - Znak sprawy 200000/271/03/2020-ZAP  

CZĘŚĆ 1 proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zamawiający dopuszcza lusterka zewnętrzne i klamki  

w kolorze czarnym? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 24 

W związku z ogłoszony przetargiem na zakup dwóch samochodów  - Znak sprawy 200000/271/03/2020-ZAP  

CZĘŚĆ 2 proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zamawiający dopuszcza kolor biały niemetalizowany? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 25 

W związku z ogłoszony przetargiem na zakup dwóch samochodów  - Znak sprawy 200000/271/03/2020-ZAP  

CZĘŚĆ 2 proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zamawiający dopuszcza czujniki parkowania tylko tylne? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 26 

W związku z ogłoszony przetargiem na zakup dwóch samochodów  - Znak sprawy 200000/271/03/2020-ZAP  

CZĘŚĆ 2 proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod 

kątem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 27 

Czy zamawiający dopuszcza: Załącznik nr 1b do SWIZ - rozdział II szczegółowe wymagania parametrów 

technicznych – pkt. 3 wyposażenie: 

zamiast: Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod kątem 270 stopni z ogranicznikiem przy  

stopniach. 

brzmienie: Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod kątem 180 stopni z ogranicznikiem przy  

90 stopniach. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 28 

Prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu: dotyczy opisu 

przedmiotu zamówienia – załącznik 1a do SIWZ: Czy Zamawiający dopuści pojazd o długość całkowitej 5986 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 
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Pytanie 29 

Prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu: dotyczy opisu 

przedmiotu zamówienia – załącznik 1a do SIWZ: Czy Zamawiający dopuści lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi 

bez lakierowania? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 30 

Prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu: dotyczy opisu 

przedmiotu zamówienia – załącznik 1a do SIWZ: Czy Zamawiający dopuści pojazd z emisją CO2 maksymalnie do 

350 g/km zgodnie z normą WLTP? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, dopuszcza podanie emisji CO2 według nowej normy  WLTP, jednakże 

wysokość emisji CO2 musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Jednoczesnie 

Zamawiający przypomina, że emisję CO2 można podać wg normy WLTP (Worldwide harmonised Light-duty 

vehicles Test Procedure) lub NEDC (New European Driving Cycle), z uwagi na fakt, że „W trakcie trwania okresu 

przejściowego (do końca 2020 roku) wartości NEDC są dalej generowane równolegle do wartości uzyskanych w 

teście WLTP. Skoro jednak procedura NEDC nie jest już używana, wyniki nowszego testu WLTP są 

przekonwertowane do normy NEDC zgodnie z współczynnikiem korelacji”. 

 

Pytanie 31 

Prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu: dotyczy opisu 

przedmiotu zamówienia – załącznik 1b do SIWZ:  Czy Zamawiający dopuści pojazd z emisją CO2 maksymalnie do 

350 g/km zgodnie z normą WLTP? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, dopuszcza podanie emisji CO2 według nowej normy  WLTP, jednakże 

wysokość emisji CO2 musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Jednoczesnie 

Zamawiający przypomina, że emisję CO2 można podać wg normy WLTP (Worldwide harmonised Light-duty 

vehicles Test Procedure) lub NEDC (New European Driving Cycle), z uwagi na fakt, że „W trakcie trwania okresu 

przejściowego (do końca 2020 roku) wartości NEDC są dalej generowane równolegle do wartości uzyskanych w 

teście WLTP. Skoro jednak procedura NEDC nie jest już używana, wyniki nowszego testu WLTP są 

przekonwertowane do normy NEDC zgodnie z współczynnikiem korelacji”. 

 

Przedstawione wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą 

ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe 

zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 
                        Podpisano 
      Dyrektor Oddziału ZUS w Lublinie  

                                   Piotr Waszak 
 


