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Do Wykonawców

Data:8 sierpnia 2017r.

Dotyczy: zamówienia publicznego ,,Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie ]-6 autobusów
energooszczędnych o najmniejszej emisji Coz i zanieczyszczeń" - nr sprawy zP-5l2oL7

Zgodnie z art' 38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych informuję, ze potencjalni Wykonawcy zamówienia
zwrócili się z pytaniami dotyczącymiSlWZ, tj:

Pytanie nr 4

dot. Załącznika nr 1 do $lWZ opis przedmiotu ZsmóWięnia p. 3;:

Czy Zamawiający dopuśęi autobus o Wysokości całkowitej do 3 't20 mm ?

oDPoWtEDŹ: Nie. Dwa z trzech wiaduktów pod którymi przebiegają trasy linii komunikacyjnych aktualnie
mają ograniczenie wysokości przejazdu do 3,2 m .

Pytanie nr 5

dot, Załącunika nr 1 d0 slWZ opis przedmiCItu zamóWienia p. 5.f.:

Czil Zamawiający dopuści autobus w którym W pruypadku pierwsrych drzwi moŻliwe będzie
blokowanie pojedynczych $krzydeł, jednak otwieranie i zamykanie odbywać się będzie przy
użyciu jednego plzycisku ?

oDPoWlEDŹ: -Tak.

Pytanie nr 6

dot, Załącznika nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia p;'B.i.:

Cry Zamawiający dopuści zastosowanir zaworu awaryjnego otwieran ła drzwi, oznaczon€go
kotoramizółtym i czerwonym ?

oDPoWlEDŹ: -Tak.

Pytanie nr 7
dot. Zalącznika nr 1 do $lWZ opis przedmiotu zamówienia p' 9'c.:

Prosimy o zmianę treścip. 9.c Z obecnej na następującą:
,, cJ stanowisko do.mocowania wózka inwalidzkiego albo wózka dziecięcego naprzeciw ll drzwi,
co najmniej o szerokości 700 mm i dlugości 2000 BJIIli ,,

oDPoWlEDŹ: _Tak.

W załączniku nr 1 punkt 9.c. otrzymuje brzmienie:

,,c)stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego naprzeciw lldrzwi, co najmniej
o szerokości700 mm i długości 2000 mm; ,, .

W załączniku nr 5 punkt 9'c. otrzymuje brzmienie:
c) stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego naprzeciw ll drzwi, co najmniej

o szerokości700 mm idługości2000 mm;

Pytanie nr 8

dot. Załącznika nr 1 do $lWŻ 0pis przedmiotu zamówienia p' 9'e.:

ńnl,-
Czy Zamawiający dopuści zastoso1jvanie powszechnie stosol*anej kolorystyki oznaczeni^ l [A{ł//rł
miejsca na y{ózek inwalidzki lub dziecięsy, tj. Czarnego symbolu na żółtym tle ? l łr{,lr

I /l/-u
oDPoWlEDŹ: - Tak. U'" 

{
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Pytanie nr 9
dot' Zalącznika nr 1 do $lWZ,opis preedmiottl zamÓwienia p. 1,1"b.:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przedniej i tylnej ściany autobusu ze stali o podwyzszonej
Wytmymałości, zabe:pieczon*j metodą kataforezy zgnurzeniowej ?

oDPOWIEDŹz_Tak

Pytanie nr 10
dot. Zalącznika nr 1 do $lWZ Opis przedmiotu zamÓwienia p. 'l3;:

Czy Zamawiający dopuści ro:wiązanie ukladu wtryskowego,silnika, zapewniające ograniczenie
obrotów do wartości'obrotÓw maksymalnych, niezależnie od tęmperatury'ciecry chłodzącej w
układzie chłod:gnia ?
Dodatkowe ograniczenia osiągów silnika1 jak np. ograniczenia jego prędkości obrotowej w
zależności od tĘmperatury, mogą stanowiĆ:agrozenie.w ruchu drogowym i nie są stosowane
przeu naszą tirmę.

oDPoWlEDŹ: - Tak. Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 11-

dot; Załącznika nr 1 do $lWZ op'is pzedmiotu eamÓwienia p. l5'd.:

W naszych autobusach zmodyfikowano niezależne zawieszenie przednie zmieniając uklad
drązków reakcyjnych ijednoc:eśnie wyposazając w dodatkowy amortyzator'w celLl
zmniejszenia .obciązeń dynamiczny$h, co znacząco zwiększa trwałość zawieszenia izmniejsza
praeochłonność oraa:koszty obsługov,łe' zapewniając większy komfort )azdy oraa lepsae
parametry ruchowe .

Z naszych doświadczeń na kilkudzi+się'ciu lysiącach autobusów Wypasażonych w sztywną b'elkę
lub niezalezne zawieszenie powyższe rozwiązanie co do obsługi technicznej jest równoważne z
belką sztywną.
Czy Zamawiający dopuści:niezależne zawieszenle osi przedniej ?

oDPoWtEDŹ: - Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

dot. Załącznika nr i do SIWZ opis przedmiotu Zamó!#ienia p. 18.b.:

Czy Zamawiający zaakceptuje roZWiąZanje, w któryrn wentylacja Wymuszona będzie
realizowana przer wysokowydajny wentylator dachowy. Żastosowanie takiego wentylatora i

skutecznego układu ogrzewania wnętrza zapewnia'brak zjawiska roszenia szyb i komfcrtowe
przewi etrza n ie vłnętrza.

oDPoWlEDŹ: - Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.

Pytanie nr 1-3

dot. {atącznlka nr 1 d0 Sl$Jl Upl$ prŻĆdmlotu zamowlenla p. 23'4':

Czy Zamawiający dopuści podświetlany uchwyt do mocowania ro:kładu jazdy formatu A5,
Zamocowany w zasięgu Wzroku kierowcir, w miejscu nie utrudniającym prowadzenia pojazdu ?

oDPoWlEDŹ: - Tak
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Pytanie nr 14

dot' Załącznika nr 1 do $lWZ Qpis preedrniotu zamówienia p. 23.9.;

.Czy Zamawiąjący dopuści nowocŻe$ny' ergonomiczny stały pulpif kierowcy z zestawem
kontrolek iniorrnujący kierowcę na hieżąco o stanie technicznym pojazdu wrae z mozliwością

!ipełnej regulacji kierownicy w dwóch plaszczyznach?
Proponowane roawiązanie jest stosowane powszechnie w pojazdach i jest sprawdzone pod
względem argonomicznym oraz zapewnia widocznośĆ,zestawu wskaźników w każdym położeniu
koła kier:ownicy.

oDPoWtEDŹ: - Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr L5
dot. Ząłącznika nr 1 do S|WZ CIpis przedmiotu zamówiełla p. ?3.l0.:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie tablicy rozdzielczej i zestawu wskaźników bez pełnej
wymien'ności multipleksów ?

oDPoWlEDŹ: - Nie.

Pytanie nr L6
dot.Łałącznika nr 1 do SlWZ opis puedmiotu zamówienia p.24.i.;

C:y Zamawiający dopuśri zastosowanie oświetlenia wnętrza pojazdu bęz możliwości regulacji
natężenia ?

oDPoWlEDŹ: - Nie'
Pytanie nr 1-7

dot. Załącznika nr 1 do sl\,ĄJŻ opis przedmiotu eamówiłnia p' 24.m":

Czy Zamawiający dopuści zastosowani.ę wyiąuznika głÓwnego,instalacji elektrycznej
urnieszczonego w komorze akumulatorÓw ?

oDPoWtEDŹ: -Tak.

Pytanie nr 1-8

dot. Załąc:nika nr 'l do,SIWZ opis praedrniotu zamówienia F. Z5"3.:

CzyZamawiający dopuścizastosowanie szyb oklen o,stopniu przyciernnienia wynoszącym?7%
oDPoW!EDŹ: - Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.

Pytanie nr l-9
dot" Załącznika nr 1 do slWZ Opis przedmiotu zamówienia p' 2ó.f':

Czy Zamawiający dopuści eastosowanie sprawdzonego i skutecznega systernu monitorowania
ciśnienia powietrza w ogumieniu, w którym czujniki umieszczone są w okolicy zaworu
pompowania opony ?

oDPoWlEDŹ: _Tak.

Pytanie nr 20
dot. Załącznika nr 'l do S|WZ 0pis przedmiotu zamólvienia p. 29.a.:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie konrory tablicy informacyjrlej, przewietrzanej w sposÓb
skutecany i zapobiegający ro*zeniu i zamarraniu pojedynczej szyby ?

oDPoWlEDŹ:_Tak. WPytanie nr 21
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$ot. pkt r $lWr * wykar oświadcreń i dokurnentńw jakie na|*ży dostarcry* w c*}u potwierdzenia braku
podstaw do wylclucr*nia wykonawcy z płstępowania

7arnawiający w pkt. ó.1.*. sformułował żqdanie :{ożania oświadc:enia w fłrmie JtDZ rswnisż w stosunku
do podwykonawcÓw, ktÓrym Wykonawca aamigrra p*wierzyć wykonanio *:ęścieanrÓwienia.
Wskazujemy, iż powyższy wymóg wydaje się nadmierny w po*tępowaniach *a dostawy. Ofeler:ci n'r*gą

korrystaĆ z wielu poddostawcÓw w tym np. poddostawcy części i zespcłÓlv do lvyposażenia pcjaldÓw.
Wymńg złożenja dokurnentu Jt$e implikuje koniecznośĆ przedłoźenia znacrnis większej ilości
dokumentÓw, p#legają*ych piŹniejsaej w*ryfikacji, cc może tylko utrudniĆ i op*Źnić procedurę nie dając
wyrrriernych efektÓw.
Ponadto x* w:glądu na fakt, iż wsrslkie zobowiązania wynikajEce Ż Umcwy dostawy iw tym
pru*prowódzenie sŻkoleń, udzielenie autaryuacji, zobowiązania g}Yarancyjne slaŻ z tytułu rękojmi}
tpoc;ywają na Wykonawcy, uzyshanie przer Zamawiającego dokumentÓw d$tycaących podwykonaivcÓw
nie stanowi dla Żamawiająceg* żadn*go dodatkowego zab*:pieceenia ani gwarancji, nie wnosi równieź
Źadnych istotnych informacji niezbędnych do pre*prowadeenia postępowania * udai*lenia zamiwienia
public:nego.
W ewiąlku z powyż*zyrn wnio*kujemy o r*rygnację x żądaria składania jEDZ w *tosunku do
podwykonawcÓw olal o $tosowną modyfikac.$ę zapisów $lwŁ

ODPOWIEDŹ: - Zamawiający Wymaga złozenia dokumentu JEDZ od dostawcy autobusu który jest jego
producentem lub dostawcy autobusu i producenta autobusu w sytuacji gdy dostawca autobusu nie jest jego
producentem.

Pytanie nr 22

dot. pkt 4 slWZ - termin wykonania zamÓwienia

Zamawlający przewidzłał dostawę autobusów w dwóch transzach:
' pierwsza transza do 30.04'Ź018
_ druga transŻa do 30.01.20].9 r'

W wielu firmach W tYm również w naszej firmie w przypadku dostaw r*alizowanych na przełomie kilku
lat, kalkulacja wartości przedmiotr.l zamówienia wyrnaga uwzględnienia oddzielnego kalkulowania ceny
W poszczególnych latach dostawy.

W związku r powyższym prosimv o rrnodyfikowanie formłllana oferty, który będzie umożliwiał
wpisanie ten autobusów dostarcranych w po$Żcżggólnych transeach, zgodnie z harrnonogramem
dostawy okreśłonym prrez Zamawiającego.

oDPoWlEDŹ: - Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zwraca uwagę na zapisy $ 3 ust. 1

załącznika nr 7 do S|WZ _ wzór umowy.

Pytanie nr 23

Punkt 6 Slwz * wykaz aśłviadcreń i dokumentów jaki* należy dostar*zyć w cęłu potwierdzenia braku
podstaw do wykf uczenia wykonawcy z postępowania określa jakie dokumenty Wykonawca ma rłozyć wraz
z ofertą, jakie w terrninie 3 dni od dnia zamieszczenia na s[ronie internetorvej Zamawiającego' 0 której
mowa w art' 8ó ust. 5 oraz jakie na węrwanie Zamawiającego, ktÓrego ofęrta została najwyŹej oceniona'
.jednocześnie w innych punktach siWŻ, np' pkt 3.1.2 (str.3 SIWZ), pkt 3'1.8 {str.4 slWZ)' pkt 3'1.9
{str.5SlWZ) orazpkt 13'3{str' 1ó$lWZ} Zarnawiającyopisujerńżnedokumenty,ktÓrennająbyĆzłozone
WraŻ Ż ofeńą'

Prosirny o ujednoNicenie zapisów SlWŻ'
oDPOWIEDŹ: _ Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wraz z ofertą mają być złożone dokumenty
wymienione w punkcie 13.3. SIWZ' Są one niezbędne Zamawiającemu na etapie oceny ofert.

Ą,l -"

/',!trfr/u ul!
{Pytanie nr 24
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Zamawiający w SlWZ, pkt 6.3.4.1-', napisał:

[Zamawiający żąda:] Kopii Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test soRT2) przez oferowany
autobus (w komplementacji iwyposażeniu identycznym z oferowanym pojazdem), wykonanego Wg

wytycznych UlTP przez niezależną, certyfikowana jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania
takiego testu.
Powyższy wymóg dotyczący dokumentu SoRT przez oferowany autobus w kompletacji iwyposażeniu
identycznym z oferowanym pojazdem jest nie do spełnienia. Nie oferuje się identycznych pojazdów różnym
Zamawiającym. Kompletacja autobusów jest zależna od wymagań Zamawiających oraz od ilości środków
finansowych jakimi dysponują. Autobusy, na których wykonuje się testy SoRT mogą mieć różne ilości miejsc
pasażerskich, pojemnościzbiorników paliwa, różne przełożenia osi napędowej dobrane do warunków
terenowych, w których autobusy będą eksploatowane lub wymagań Zamawiających w zakresie prędkości
maksymalnej Vmax.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą aby wykonawca był zobowiązany dołączyć:
kopię Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SoRT 2) przez oferowany autobus,
opracowanego wg wytycznych UITP (lnternational Association of Public Transport),
w wyposażeniu zgodnym z dostarczonym pojazdem w zakresie silnika, skrzyni biegów
i rozmiarem ogumienia identycznych z oferowanym autobusem. Raport powinien być wykonany przez
niezależną certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu.
oDPoWtEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem ,,(w komplementacji i wyposażeniu identycznym z

oferowanym pojazdem)" zamawiający rozumie pojazd zgodny z oferowanym pojazdem w zakresie silnika,
skrzyni biegów, rozmiaru ogumienia, wymiarów i masy własnej.

Pytanie nr 25
Zamawiający w SIWZ, pkt 6.3.4.4.3. napisał:
Zaznaczenia na rysunku powierzchni przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego i wózka dziecięcego wraz z

określeniem wymiarów tej powierzchni.
Prosimy o zmianę zapisu na: zaznaczenia na rysunku powierzchni przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego LUB
wózka dziecięcego. Jest to rozwiązanie zgodne z Regulaminem 107 EKG oNZ . W Autobusie o wymaganej
długości nie ma możliwości jednoczesnego zmieszczenia wózka inwalidzkiego i dziecięcego przy zachowaniu
Wymogu min. 28 miejsc siedzących.
oDPoWtEDŹ: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w tręści złącznika nr ]. i 5 podniesionego tematu
udzielając odpowiedzi na pytanie nr 7

Pytanie nr 26
Zamawiający w SlWZ, pkt 3.1.8. napisał:
oferowane autobusy muszą bezwzględnie posiadać aktualnie ,,Świadectwo HomologacjiTypu Pojazdu" wrazz
załącznikami wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (...) Wymagany odpis świadectwa
homologacyjnego Wraz zzałącznikami musizostać dołączony do dokumentacjiofertowej.
oraz w SIWZ, pkt 13.3., napisał:
oferta musi zawierać: (...)

13.3.5. Kopię ,,Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu" wraz z załącznikami stanowiące podstawę do
zarejestrowania przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień składania oferty.
Natomiast w SIWZ, pkt 6.3., napisał:
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, (...) zobowiązani są

złożyć dokumenty i oświadczenia (...)
6.3.4.2' Kopii ,,Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu" wraz z załącznikami stanowiące podstawę do
zarejestrowania przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitei Polskiej na dzień składania oferty'
Prosimy o potwierdzenie, ze aktualne ,,Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu" wraz z załącznikami nalezy

złożyĆ tylko raz, na wezwanie Zamawiającego.

oDPoWlEDŹ: Aktualne świadectwo homologacji należy zlożyćtylko raz wrazz ofertą.

W
Pytanie nr 27
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Zamawiający w SIWZ, pkt 3.1.9. napisał:
(...) Do oferty należy dołączyć wskaźnik zużycia paliwa dla oferowanych autobusów zgodnie z warunkami UlTP
dla testów zużycia paliwa soRT 2 oraz dokumenty potwierdzające poziom emisji związków toksycznych z

silników do pojazdów (''.)

oraz w SIWZ, pkt L3.3., napisał:'
oferta musi zawierać: (...)

L3.3.4. Kopię Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test soRTzI przez oferowany autobus (...)

13.3.6. Kopię dokumentu potwierdzającego poziom emisji związków toksycznych Nox, PM, NMHc(...).
Natomiast w SIWZ, pkt 6.3., napisał:
Na wezwanie Zamawiającego, WykonaWca, którego oferta została najwyżej oceniona, (...) zobowiązani są

zlożyć dokumenty i oświadczenia (''')
6.3'4'1'. Kopii Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SoRT2) przez oferowany autobus (W

komplementacji iwyposażeniu identycznym z oferowanym pojazdem), wykonanego Wg wytycznych UlTP (...)

6.3.4'3. Kopii dokumentu potwierdzającego poziom emisji związków toksycznych Nox, PM, NMHc, (...)'

Prosimy o potwierdzenie, że test zużycia paliwa SoRT 2 oraz dokumenty potwierdzające poziom emisji
związków toksycznych należy dostarczyć tylko raz, na wezwanie Zamawiającego.
oDPoWlEDŹ: Test zużycia paliwa soRT 2 oraz dokumenty potwierdzające poziom emisji związków
toksycznych należy dostarczyć tylko raz wrazz ofertą.

Pytanie nr 28
Zamawiający w SIWZ, pkt 20.2. napisał:
Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, o którym mowa powyżej, postępowanie nie zostanie
unieważnione po terminie podpisania umowy, po którym Wykonawca rozpoczyna produkcję autobusów,
zamawia komponenty i angażuje środkifinansowe na ten cel.
oDPoWlEDŹ: Zamawiający wyjaśnia i informuje, że zakończenie postępowania podpisaniem umowy będzie
wiążące dla obu stron umowy .W dniu 03 sierpnia 2017r. Zamawiający uzyskał potwierdzenie sfinansowania
części zamówienia z PoliŚ.

Pytanie nr 29
Zamawiający w Zal. nr ]_ do SIWZ, pkt 1-1-, napisał:
e) zderzak przedni trzyczęściowy." Z treści punktu wyrażenie
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pisząc Z treści punktu wyrażenie.
oDPoWlEDŹ: Błąd pisarski. W załączniku nr 1 do S|WZ w pkt. 1L. c. wykreśla się slowa ,,Ztreści punktu

wyrażenie" .

Pytanie nr 30
Zamawiający w Zał. nr 1 do SIWZ, pkt 6, napisał:
o) otwieranie pierwszych drzwi przez kierowcę usytuowane na zewnątrz po prawej stronie nad zderzakiem
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym przycisk do otwierania pierwszych drzwi znajduje się w
środkowej części przedniejściany pod szybą kierowcy?
oDPoWlEDŹ: Tak'

Pytanie nr 31
Zamawiający w Zal. nr 1 do SIWZ, pkt 24, napisał:
g) elektryczne urządzenia sterujące umiejscowione w sposób umożliwiający diagnozowanie podczas jazdy

autobusem
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez elektryczne urządzenia sterujące.

oDPoWlEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia. Są to urządzenia umożliwiające obsłudze pojazdu dokonanie diagnozy pojazdu na

stanowisku kierowcy wyświetlający komunikaty na pulpicie kierowcy.
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Pytanie nr 32
Zamawiający w Zał. nr ]- do SIWZ, pkt 28, napisał:
- dwie sześciokilogramowe gaśnice, jedna umieszczona w kabinie kierowcy, druga w łatwo dostępnym miejscu
w przedziale pasażerskim
Czy Zamawiający zgodzi się na ro7wiązanie, gdzie dwie gaśnice znajdują się w kabinie kierowcy?
oDPoWlEDŹ: Tak.

Pytanie nr 33
Zamawiający w Zał. nr ]. do SIWZ, pkt 31, napisał:
Zamawiający Wymaga w ramach kontraktu: (...)

2. Radiotelefon cyfrowy z zamontowaną W autobusie anteną
Natomiast w Zał. nr 1 do SIWZ, pkt 23, napisał:
6' instalację i antenę radiową
8. instalacja do montażu radiotelefonu z Wyprowadzoną kostką połączeniowąoraz antena niskoprofilowa
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zamontowania instalacji pod radiotelefon i dostawy
radiotelefonu Wraz z anteną czy tylko wykonania instalacji pod radiotelefon.
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia anteny przez wykonawcę?
Prosimy o podanie marki i typu Iub sprecyzowania jakimi parametrami mają się charakteryzować radiotelefon
i antena.
oDPoWlEDŹ: Zamawiający Wymaga zamontowania instalacji pod radiotelefon idostawy radiotelefonuwrazz
anteną. Zgodnie z pzp nie możemy podać marki i typu radiotelefonu i anteny. Parametry dotyczące anteny są
podane w załączniku nr 1 pkt 31.2. Parametry techniczne radiotelefonu do uzgodnienia zZamawiającym po
podpisaniu umowy.

Pytanie nr 34
Zamawiający w Zal. nr 7 do SIWZ, paragraf 5, napisał:
1'2' Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1''2'a) za dostawę po terminie określonym W par. 3 ust. L, kwotę w wysokości 20 000 (słownie: dwadzieścia
tysięcy) złotych za każdy autobus dostarczony po terminie oraz za każdy dzień zwłoki w wysokości o,o2%
łącznej ceny niezrealizowanej części przedmiotu umowy, Wg ceny o której mowa odpowiednio W par. 2 ust. 1;

Kara w wysokości 20 000 złotych za każdy autobus dostarczony po terminie jest karą
o niespotykanej dotąd wysokościw stosunku do uciążliwościzawinionych uchybień, co może zostać
odebrane jako chęć osiągnięcia zysku przez Zamawiającego.
Dodatkowo wykonawca zaznacza, że wyższy poziom kar umownych przekłada się bezpośrednio na wysokość
cen oferowanych pojazdów, jako że cena pojazdów jest wypadową wszystkich kosztów i ryzyk związanych z
danym kontraktem , a co za tym idzie, samo potencjalne ryzyko wyższych kar przełoży się na wyższy poziom
cen pojazdów.
Z uwagi na powyższe prosimy o dostosowanie wysokości kar do poziomu powszechnie akceptowalnego i

występującego W umowach o zamówienia publiczne dotyczące autobusów komunikacji miejskiej.
Zwracamy się z prośbą o rezygnację z kary w wysokości 20'000 złotych.
oDPoWlEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ

Pytanie nr 35
Zamawiający w załączniku nr 6 do S|WZ - Wzór Umowy Gwarancyjno-Serwisowej, par. 1- ust. 1, napisał:
Wykonawca oświadcza, że udziela zamawiającemu gwarancji (okres gwarancji) na pojazdy wymienione w ust

2 niniejszego paragrafu w następującym zakresie:
1) 24 miesięcy na całość pojazdów, bez ograniczeń i wyłączeń, co oznacza, że zobowiązany jest do
bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek i niesprawności pojazdu lub jego częścialbo wmontowanego'
urządzenia, które wystąpiło w tym okresie, albo istniało W tym okresie, a ujawniło się później oraz pokrycia

kosztów poniesionych w celu realizacji zobowiązania gwarancyjnego. Gwarancja w tym zakresie obejmuje
także urządzenia diagnostyczne wydane dla zamawiającego wrazz pojazdami

12.L Czy tym samym Zamawiający oczekuje w okresie gwarancji na cały pojazd pokrycia kosztów przeglądów,

robocizny i materiałów?
L2.2Czy gwarancja ma obejmować również wymianę części, które przy użytkowaniu ich zgodnie z

przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi ulegają normalnemu zuzyciu podczas

eksploatacji autobusu lub partii autobusów takich jak:
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- żarowki, świetlówki, diody świetlne, bezpieczniki,
- normalnie zużywające się tarcze hamulcowe,
- amortyzatory(pozawadamifabrycznymi),
- pióra wycieraczek,
- szkło przy uszkodzeniach mechanicznych,
- ogumienie po przebiegu 100 000 km,
- akumulatory(pozawadamifabrycznymi)?
oDPoWlEDŹ:
Zamawiający nie oczekuje w okresie gwarancji na cały pojazd pokrycia kosztów przeglądów, których
harmonogram określony jest przez p|an przeglądów zawarty w instrukcji warsztatowej, w zakresie robocizny i

materiałów.
Gwarancja nie obejmuje wymiany części, które przy użytkowaniu ich zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach
zgodnych z instrukcją obsługi ulegają normalnemu zużyciu podczas eksploatacji autobusu takich jak, np:
- Żarowki, świet!ówki, diody świetlne, bezpieczniki,
- norma|nie zużywające się tarcze hamulcowe,
- amortyzatory(pozawadamifabrycznymi),
- pióra wycieraczek,
- szkło przy uszkodzeniach mechanicznych,
- ogumienie po przebiegu 100 000 km,
- akumulatory(pozawadamifabrycznymi)?

Pytanie nr 36
Prosimy o potwierdzenie, że pięcioletnia gwarancja na powłoki lakiernicze (zgodnie z załącznikiem nr 6 do
slWZ - Wzór Umowy Gwarancyjno-Serwisowej, par. 1 ust. 1 podpunkt 2) dotyczy zewnętrznych powłok
lakierniczych nadwozia.
oDPoWlEDŹ:
Pięcioletnia gwarancja na powłoki lakiernicze (zgodnie z załącznikiem nr 6 do S|WZ - Wzór Umowy
Gwarancyjno-Serwisowej, par. 1 ust. ]. podpunkt 2) dotyczy zewnętrznych powłok lakierniczych nadwozia.

Pytanie nr 37

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ _ Wzór Umowy Gwarancyjno-Serwisowej, par. 1 ust. 1, napisał:
4| 15 lat na dostawy części zamiennych do pojazdu ijego poszczególnych podzespołów, a także
urządzen i ich części, w poszczególnych okresach gwarancji nieodpłatnie (koszt części i koszt dostawy do
siedziby za mawiającego).
oraz w załączniku nr 6 do slWZ _ Wzór Umowy Gwarancyjno-Serwisowej, par.3, Zamawiający napisał:

L Wykonawca nieodpłatnie będzie dostarczał nowe, nie regenerowane częścido napraw
gwarancyjnych pojazdów i urządzeń w okresie gwarancji na cały pojazd. (...)

3. Koszty związane z dostawą części zamiennych w okresie gwarańcji do zamawiającego ponosi
wykonawca.
Czy Zamawiający potwierdza,iż pod pojęciem nieodpłatnego dostarczania częścido napraw gwarancyjnych

Zamawiający rozumie również, iżza części do napraw gwarancyjnych zostanie Wystawiona faktura z

wydłużonym okresem płatności, co pozwoli Zamawiającemu rozliczyć wnioskigwarancyjne i refakturować
producenta autobusów? Procedura ta powoduje iż Zamawiający nie jest obciążany kosztami części do
napraw gwarancyjnych.
oDPoWlEDŹ: Za mawiający dopuszcza takie rozwiąza nie'

Pytanie nr 38
Zamawiający w załączniku nr 6 do S|WZ -Wzor Umowy Gwarancyjno-Serwisowej, par. 3 ust. 4 napisał:

Nie dostarczenie zamówionych części w WyZnaczonym terminie z winy wykonawcy będzie skutkować
naliczeniem kar umownych w wysokości o której mowa w 5 9 ust 2 niniejszej umowy za każdy dzień
opóŹnienia.
Prosimy o potwierdzenie że wspomniane kary będą naliczane za każdy dzień roboczy opóŹnienia. /.\ /
oDPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, kary będą naliczane za każdy dzień roboczy opóźnienia. / L/ . -'

l/tf///
/ t{/'

l/
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Pytanie nr 39
Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy Gwarancyjno-Serwisowej, par. 3 ust. 4 napisał:
. zamawiający rozliczy fakturą koszty robocizny i koszty użytych materiałów
eksploatacyjnych/pomocniczych w terminie 30 dni od otrzymania części zamiennej, albo wykonania pracy.
. wykonawca dokona zapłą.ty w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę powyższego zapisu, poprzez wydłużenie terminu zapłaty do 30 dni?
oDPoWlEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w załączniku nr 6 do slWZ - Wzór Umowy
Gwarancyjno-Serwisowej, par. 3 ust. 4.

Zdanie:

,,zamawiający rozliczy fakturą koszty robocizny i koszty użytych materiałóW eksploatacyjnych/pomocniczych
w terminie 30 dniod otrzymania częścizamiennej, albo wykonania pracy."
zastępuje się zdaniem
,,zamawiający rozliczy fakturą koszty robocizny i koszty użytych materiałów eksploatacyjnych/pomocniczych
w terminie do 14 dni od otrzymania części zamiennej, albo wykonania pracy.
Zdanie:

,,wykonawca dokona zapłaty W terminie 14 dni od otrzymania faktury."
zastępuje się zdaniem:

,,wykonawca dokona zapłaty w terminie do 21 dni od otrzymania faktury."

Pytanie nr 40
L. Punkt 5:

,,5. b) wydawanie reszty: minimum w 4 nominałach, każdy zasobnik na minimum 50 monet,
pojemniki do wydawania reszty automatycznie uzupełniają stan monet w trakcie transakcji,

c) wyposażony w 2 dodatkowe zasobniki wspomagające wydawanie reszty o określonych
nominałach uzgodnionych z zamawiającym (min. 30O monet każdy)"
Pytanie: CzyZamawiający uzna za spełniony powyższy warunek w przypadku gdy biletomat będzie posiadał 6
podstawowych zasobników na monety (każdy o pojemności powyżej 50 monet)?
Zastosowanie tak dużych zasobników do wydawania monet jak opisane powyżej (min. 300 monet każdy)
znacząco wpłynęłoby na Wzrost gabarytów samego urządzenia co za tym idzie zmniejszenie przestrzeni
pasażerskiejw pojeździe. W oparciu o wieloletnie doświadczenie zastosowanie 6 zasobnikóW na monetY przy

obiegu wyłącznie monetarnym (bez banknotów) doskonale spełnia funkcje wydawania reszty.
oDPoWlEDŹ: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.

Pytanie nr 41-

Punkt 5 ,,5. g) w przypadku rezygnacji z zakupu pasażer musi otrzymać monetę o takim samym
nominale, w przypadku niezaakceptowanej zwróci tę wrzuconą."
Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne W którym pasażer w przypadku rezygnacji z

zakupu może otrzymać inną monetę o takim samym nominale niż tą której użył. Tego typu rozwiązanie
tworzy możliwość,,prania" pieniędzy, gdzie użytkownik będzie wrzucał inne monety i wybierał inne monety z

urządzenia, przez co może narazić właściciela urządzenia na straty finansowe np. używając do zainicjowania
transakcji fałszywych monet. Jeżeli tego typu rozwiązanie nie jest dopuszczone sugerujemy dodanie
dodatkowego wymagania np.

,,5. g) w przypadku rezygnacji z zakupu pasażer musi otrzymać dokładnie tą samą monetę, której użył do

zainicjowa nia transa kcji."
oDPoWlEDŹ: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.

Pytanie nr 42
Punkt 7: ,,7 . g) tworzenie reklam"
Pytanie: Czy do spełnienia powyższego zapisu Zamawiający akceptuje rozwiązanie umożliwiające dodawanie
treści reklamowych z poziomu oprogramowania obsługującego biletomat?
oDPoWIEDŹ: Tak.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SlWZ.

otrzymują:
l-.Adresat
2.ala DT -ZP-5/20I7
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