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Reguły, 7 września 2022 r 

ZP.271.1.55.11.2022 

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu  

 

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.55.2022 na: „Zakup 

samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań powietrza w 

gminie Michałowice”  

 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284  ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) udziela 

odpowiedzi na pytanie, które na podstawie art. 284  ust. 1 zostało złożone w dniu 

06.09.2022r do ww. postępowania.  

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Pytanie nr 1  

Odnosząc się do Specyfikacji Warunków Zamówienia ,,Zakup samochodu elektrycznego 

stanowiącego mobilne laboratorium do badań powietrza w gminie Michałowice,,  Numer 

sprawy: ZP.271.1.55.2022 

 

Zwracam się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego doświadczenia wykonawcy w 

zakresie wskazania minimum 2 zamówień w ciągu ostatnich 3 lat polegających na dostawie 

pojazdów wraz z dedykowanym wyposażeniem dodatkowym urządzeń do pomiaru jakości 

powietrza o łącznej wartości minimum 150 000 PLN brutto, każde.  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa nowatorska, zapis ten bardzo zawęża możliwości 

udziału w postępowaniu podmiotów, które nie dokonywały wdrożenie wraz z samochodem 

a zajmują się produkcją stacji do badania jakości powietrza używanych stacjonarnie, 

mobilnie w bezzałogowych statkach powietrznych a także dedykowanych do zabudowy na 

pojazdach i są w stanie wykonać przedmiot zamówienia w sposób staranny i należyty 

posiadając zdolności techniczne. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający częściowo przychyla się do prośby Wykonawcy i zmienia warunek w następujący 

sposób:  

 

GMINA MICHAŁOWICE  
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 

05-816 Michałowice 
 

tel.:       22 350 91 91 

www.michalowice.pl 

 e-mail: sekretariat@michalowice.pl 

ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP 
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W SWZ jest: 

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:  

a) doświadczenie Wykonawcy:  

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania 

ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co 

najmniej: 

- minimum 2 zamówienia polegające na dostawie pojazdów wraz z dedykowanym 

wyposażeniem dodatkowym urządzeń do pomiaru jakości powietrza o łącznej wartości 

minimum 150 000 PLN brutto, każde. 

W SWZ powinno być: 

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:  

a) doświadczenie Wykonawcy:  

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania 

ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co 

najmniej: 

- minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie pojazdów lub statków 

powietrznych wraz z dedykowanym wyposażeniem dodatkowym urządzeń do pomiaru 

jakości powietrza o łącznej wartości minimum 50 000 PLN brutto. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych   

Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także na podstawie 

art. 286 ust. 9 ustawy odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP 

oraz przedłuża termin składania ofert: 

 

Rozdział XII Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 

30 dni tj. do dnia 13.10.2022 r.  
 

Rozdział XV Sposób oraz termin składania ofert pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 
1.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14.09.2022r.  

do godz. 12:30. 

 
Rozdział XVI Termin otwarcia ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1.    Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2022r. o godzinie 13:00. 

Z poważaniem 

Wójt Gminy Michałowice 

/-/ Małgorzata Pachecka 

 


