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Do Wykonawców

Data:17 sierpnia 2017 roku
Dotycry: przetargu na; ,,Modernizację transportu miejskiego polegajqcq na zakupie ]6 autobusów
energooszczędnych o najmniejszej emisji Co2 i zanieczyszczeń'' _m sprawy ZP-5|20I7

Zgodnie z art.38 Ustawy Prawo Zamóvneń Publicznych inforrnuję, że potencjalni wykonawcy
zamówienia zwrócili się z pytaniami dotyczącymi SIWZ, tj.:

Ętanie nr 43
Producentem autobusów, które chcemy zaoferować, zgodnie z dokumentami
homologacyjnymi jest spółka ,,matka'' z siedzibąpoza graricami Polski. W Polsce
zarejestrowane dwie spółki ,,córki'', których spółka,,matka'' jest właścicielem w I00oń:
Zal<tes działania tych spółek jest następujący:

- pierwsza, jest iedyną spółką w Polsce prowadzącą w imieniu koncernu działalność handlową
związartą ze sprzedtŻą autobusów oraz obsługą i udzielaniem gwarancji dla sprzedanych
pojazdów.
Spółka ta , będąca sprzedawcą i serwisem, jest związana z producentem na zasadzie
stosunków własności i jest upoważniona do sprzedazy jego wyrobów, składania ofęrt
handlowych, świadczenia obsługi serwisowej oraz gwararucyjnej sprzedawanych autobusów

- druga spółka jest iedvnie spółką produkcyjną i nie prowadzi sptzeduŻy pojazdów, jak również
nie zajmuje się obsługą i naprawą pojazdów oruzudzielaniem gwarancji.

Prosimy o potwierdzenie, że w takim prrypadkun jeżeli przetarg ogłoszony jest na dostawę a
nie wyprodukowanie autobusów, nie jest rvymagane dostarczenie z ofeńą wypełnionego płzez
producenta autobusów formularza JEDZ i wystarczające będzie dostarczenie wypełnionego
formulana JEDZ spółki oferującej dostawę autobusów.

oDPowIF-DŻz - W takich przypadkach, tak.

Pytanie nr 44
W Specyfrkacji Istotnych warunków zamówienie w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający wymaga:
Wykonania co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowych, zasilanych oleje napędowym autobusów
niskopodłogowych oferowanych typów i wersji, nabywanyeh w jednej dostawie w olcresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert które polegały'na dostawie co najmniej 6 sztuk

fabrycznie nowych ąutobusów miejskich jednoczłonowych o uldadzie drzwi 2-2-2 i długości od ] ],8m
do ]2,2mw każdej dostawie, a jeżeli olcres prowadzenia działalności jest lcrótszy -w tym olcresie.

Cry Zamawiający azna za spełnienie warunku dwie dostawy na łącznie ponad 20 autobusów oferowanej
marki i typo, z t1m, że mniejsza dostawa jest na ilość mniejszą od zapisanej (4 sztuki) ?

oDPowIEDŹ: - Nie.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.
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