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      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 ORAZ MODYFIKACJA 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  

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytanie: Czy w części 1 oraz części 2. Zamówienia, 

Zamawiający dopuści pojazdy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów? 

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

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 2  

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem prosiłbym o odpowiedź na pytania: Część I  

- Czy Zamawiający dopuści podsufitkę pokrytą tkaniną tylko w kabinie kierowcy? 

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

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 3 

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem prosiłbym o odpowiedź na pytania: Część I 

 – Czy Zamawiający dopuści pojazd z szybami w przestrzeni ładunkowej, zabezpieczone przed stłuczeniem? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza pojazd z szybami w przestrzeni ładunkowej z zastrzeżeniem, 

że szyby te mają być przyciemnione. 

 

Pytanie 4  

Czy otworzycie Państwo plik z oferta zapisaną jako plik pdf z podpisem kwalifikowanym w formacie XAdES, jest to 

format szafir? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podpis kwalifikowany jest certyfikatem, który jest wydawany przez 

kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w rozporządzeniu eIDAS
1
. Podpis złożony 

tego rodzaju certyfikatem jest równoważny podpisowi odręcznemu. Dane wchodzące w skład kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego mogą być zapisane jako oddzielny plik - obok pliku podpisywanego (tak jest w 

przypadku formatu pliku XAdES - typ zewnętrzny) lub zawarte w jednym pliku (tak jest w przypadku formatu 

pliku PAdES). Zamawiający posiada narzędzia pozwalające na odszyfrowanie dokumentów podpisanych w 

każdym formacie, jednakże o prawidłowo podpisanym dokumencie świadczy jego późniejsza weryfikacja. Należy 

                                                           
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i zaufania do transakcji elektronicznych poprzez 
wprowadzenie jednolitych przepisów w Unii Europejskiej. Obowiązuje od 1 lipca 2016 r. 
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podkreślić, iż w przypadku podpisu dokonanego w  formacie pliku XAdES typ zewnętrzny – format xml 

dokument musi być przechowywany i przekazywany dalej z plikiem źródłowym zawierającym dane. W tym 

przypadku występuje ryzyko utraty integralności podpisu z danymi z powodu przypadkowej lub celowej edycji 

podpisanych danych. Konieczne jest wysłanie pary plików: źródłowego i podpisanego. Może się zdarzyć 

przekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem, co jest równoznaczne ze złożeniem niepodpisanych 

dokumentów. Natomiast w przypadku użycia formatu PAdES lub XAdES tym otaczający podpis zawarty jest w 

jednym pliku stanowiącym dokument podpisywany. Dlatego też należy mieć na względzie, że podpis 

elektroniczny otaczający pozbawiony jest ryzyk dla podpisu zewnętrznego.  

 

Pytanie 5  

Pytanie do części 1 i 2: Czy Zamawiający dopuszcza pojazd, którego kierownica jest regulowana w jednej 

płaszczyźnie? Wyjaśnienie - kierownica jest zamontowana pod kątem około 45 stopni. Regulacja pozwala zarówno 

na dostosowanie odpowiedniej wysokości jak i głębokości kierownicy i dobranie odpowiedniej pozycji dla 

kierującego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
 

Pytanie 6 

W odniesieniu do części II: Czy zamawiający dopuści pojazd wyposażony w niefabryczne czujniki parkowania  
- z przodu, zamontowane w autoryzowanym serwisie? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
 

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób: 

 

I) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 

3. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 

jednego pliku archiwum (ZIP).  

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Zamawiający wykreśla w/w zapisy treści SIWZ.  

 
II) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT 

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 
6. Otwarcie ofert ze względu na obostrzenia związane ze stanem epidemiologicznym dotyczącym zapobieganiu  

i przeciwdziałaniu wirusa COVID-19, odbędzie się w formie online.  

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
6. Otwarcie ofert ze względu na obostrzenia związane ze stanem epidemiologicznym dotyczącym zapobieganiu  

i przeciwdziałaniu wirusa COVID-19, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

i ochrony określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. 

 

Dokonane wyjaśnienia i modyfikacja 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 
 


