AGENCJA WYWIADU
BIURO VII

Warszawa, 19.10.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/17/2017 r.
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch pojazdów osobowych
klasy C.
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ.)
Agencja Wywiadu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 j.t.), udziela odpowiedzi
na zadane pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
PYTANIA WYKONAWCY:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojazdu osobowego klasy B
wg klasyfikacji określonej przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR?
2. Czy Zamawiający dopuści pojazd osobowy o długości pojazdu nie mniejszej niż 4275
mm?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojazdu 5 osobowego
z 4 zagłówkami – dwa zagłówki przód + dwa zagłówki tył, bez zagłówka środkowego
siedzenie z tyłu.
Prośbę zmian parametrów motywujemy chęcią zaproponowania pojazdu spełniającego
wszystkie pozostałe wymagania techniczne oraz wyposażenia.
Zmiany jakie Państwu proponujemy nie wpłyną na oczekiwania Zamawiającego
co do przedmiotu zamówienia, jego jakości i funkcjonalności.
Zmiany proponowane przez nas stanowią jedynie małą modyfikację. Zarówno różnica
25 mm na długości pojazdu, zmiana segmentu, czy też brak jednego zagłówka na środku
tylnie kanapy w ocenie Wykonawcy nie stanowi zmiany ogólnych oczekiwań
Zamawiającego co do samego pojazdu.
Prośbę zmian zaproponowanych w powyższych pytaniach motywujemy również tym,
iż Zamawiający zmieniając zapisy będzie miał szerszy wachlarz wyboru marki pojazdu,
co za tym idzie wybór przedmiotu zamówienia będzie bardziej optymalny. Brak zgody
na zaproponowane zmiany to potencjalnie mniej ofert, mniejszy wybór, mniejsza
konkurencja Wykonawców a tym samym mniej korzystna dla Państwa oferta.
W przypadku odmowy modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie, prosimy o wyjaśnienia
i podanie z jakimi uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego związany jest przedmiotowy
wymóg.
W ocenie zgłaszającego pytanie, przedmiotowy wymóg nie stanowi uzasadnionej potrzeby,
a może wskazywać na ograniczenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jedną z fundamentalnych
czynności Zamawiającego poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, która determinuje cały przebieg postępowania o udzielenie
zamówienia i może wywrzeć wpływ na jego wynik. Dlatego też, Zamawiający winni
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dokonywać tej czynności z poszanowaniem wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady
nakładającej na Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia
postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców. Powyższa zasada, doprecyzowana w stosunku do zasad
rządzących opisem przedmiotu zamówienia w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, chroniąca
uczciwą konkurencję nie została w powyższych przepisach zawężona podmiotowo tylko
i wyłącznie do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Ustawodawca stanął jednoznacznie na stanowisku, iż Zamawiający (będący zazwyczaj
instytucją publiczną lub jedynie dysponentem środków publicznych) nie może
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego formułować opisu
przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio lub nawet pośrednio godziłyby w wyżej
wskazaną zasadę. Dyskryminujące opisanie przedmiotu zamówienia wpływa bowiem
na znaczne ograniczenie konkurencyjności, które przejawia się mniejszą liczbą ofert
złożonych w postępowaniu oraz może spowodować zaoferowanie produktów tylko
i wyłącznie jednego producenta.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie pojazdu osobowego klasy B.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia dochował zasady uczciwej konkurencji,
o której mowa w art. 29 ust 2 ustawy Pzp. Opis przedmiotu zamówienia umożliwia
złożenie oferty na kilkanaście marek pojazdów różnych modeli, odzwierciedla
rzeczywiste potrzeby Zamawiającego. Obowiązek poszanowania reguł określonych
w art. 29 ust. 1 i 2 Pzp nie oznacza, że Zamawiający nie ma prawa określić przedmiotu
zamówienia w sposób uwzględniający jego potrzeby i aby uzyskać oczekiwany efekt,
nawet jeśli wyklucza to możliwość dopuszczenia do realizacji zamówienia wszystkich
wykonawców działających na rynku.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na pojazd o długości nie mniejszej niż 4300 mm. Długość
pojazdu uwarunkowana jest jego przeznaczeniem.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Tak, Zamawiający dopuści pojazd ze środkowym tylnym siedzeniem bez zagłówka.
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