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Dotyczy: zamówienia publicznego ,,Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie ]-6 autobusów
energooszczędnych o najmniejszej emisjiCo2 i zanieczyszczeń" - nr sprawy zP-5l2o!7

Zgodnie z art. 38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych informuję, ze potencjalni Wykonawcy zamówienia
zwrócili się z pytaniami dotyczącymi SIWZ, tj:

Pytanie nr 1

,,W punkcie 16 slWZ ,, opis kryteriow, którymi Zamowiajqcy będzie się kierował przy wyborze oferty, Wroz z
podaniem znaczenio tych kryteriow i sposobu oceny ofert jest opisone kryterium T-7;

Poszycie boczne dzielone w pionie mocowane zd pomocq połqczenio rozłqcznego 10 pkt.
Poszycie boczne dzielone w pionie mocowane zo pomocq klejenia 5 pkt.
Poszycie boczne dzielone w pionie mocowane zo pomocq połqczenia nierozłqcznego 0 pkt."
Metodo mocowonio za pomocq klejenia powinno być noszym zdaniem zrównona W punktocji
z mocowoniem zo pomocq śrub iwkrętów.
Uwożamy również, że ze względu na trwałość pojazdu metoda klejenio jest metod lepszq, bo nie powoduje
i n g e re n cj i w ko nstru kcje a utob usu.

oDPoWlEDŹ: - Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ. jednocześnie Zamawiający ZWraca uwagę, że w
punkcie 16 SIWZ, w kryterium T.7 pozycja,,Poszycie boczne dzielone w pionie mocowone zo pomocq
połqczenio nierozłqcznego" jest punktowona 1 pkt. , o nie 0 pkt. jak podono w pytaniu.

Pytanie nr 2

,,W punkcie 16 slWZ,, opis kryteriow, ktorymiZomawiajqcy będzie się kierował przy wyborze oferty, Wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert jest opisone kryterium T-6;

Czy nie jest pomyłkq Zamawiajqcego wyższe punktowanie przebiegow międzyobsługowych 20-40 tys.
Kilometrów od przebiegow powyżej 40 tys. kilometrów."
oDPoWlEDŹ: _ Taki zapis nie jest pomyłką. Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.

Pytanie nr 3

,,W załqczniku nr 1 do SIWZ, punkt 29 lnformacjo pasażerska, komputer pokłodowy, kasowniki, wymagone
jest oby:
a) Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym dotykowym min. 3,5" oroz klawiszami funkcyjnymi
umożliwiał:

C podglqd wybranych treści na wyświetlaczu w formie graficznej (rysunku poglqdowego) tj. nr linii i nazwo
kierunku,

o ste row a n i e ta b I i ca m i kie ru n kowy mi
o sterowanie elektronicznymi kosownikami do oznaczania biletów papierowych,
. współpracę z zamontowanymi bramkami liczqcymi

W pozostałej treści przedmiotowych dokumentów oraz W pozostałych załqcznikach do tego przetargu, nie
znoleźliśmy szczegółowego opisu bramek zliczajqcych pasażerów, które powinny być zamontowane.
W zwiqzku z powyższym, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie opisu technicznego bromek liczqcych
pasażerow'"
oDPoWlEDŹ: - Zamawiający wymaga, aby komputer pokładowy był przystosowany do współpracy
z bramkami liczącymi' Zamawiający nie wymaga instalacji bramek liczących'

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SlWZ.

otrzymują:
1.Ad resat
2.a/a DT -ZP'\/TOIt

Z powa


