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Szumowo, dnia 14.08.2019r. 

ZSSNMPN.p-1/2019 

       

      Do wszystkich Wykonawców ubiegających się  

      o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących 

podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi 

Panny Niepokalanej w Szumowie” 

 

WYJAŚNIENIE oraz ZMIANA 

treści SIWZ 

 Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na ,,Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących 

podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi 

Panny Niepokalanej w Szumowie” 

1. Odpowiedź na pytania 

Pytanie 1. 

Zamawiający użył sformułowań "gwarancja serwisowa" i "gwarancja serwisowa na 

samochód bazowy". Proszę o szczegółowe zdefiniowanie tych pojęć. 

Odpowiedź: 

Pod pojęciami „gwarancja serwisowa” i „gwarancja serwisowa na samochód bazowy” 

Zamawiający rozumie: gwarancję mechaniczną udzielaną przez producenta / dystrybutora 

pojazdu bazowego, na którym jest następnie wykonana zabudowa specjalistyczna autobusowa 

i  tzw. „rozszerzoną gwarancję mechaniczną” czyli ubezpieczenie kosztów naprawy 

realizowane w sieci autoryzowanych stacji obsługi producenta / dystrybutora pojazdu 

bazowego.  

Pytanie 2.  

Proszę zdefiniować pojęcie "pakiet przeglądów ASO producenta pojazdu" -  jak należy to 

rozumieć. 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem „pakiet przeglądów ASO producenta pojazdu” Zamawiający rozumie pakiet 

przeglądów okresowych w okresie trwania gwarancji serwisowej czyli wszystkie prace 

serwisowe, związane z okresową obsługą pojazdu bazowego, wykonywane zgodnie z 

wytycznymi,  procedurami napraw i przeglądów producenta pojazdu bazowego. 
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Pytanie 3.  

Proszę wyjaśnić, co to takiego jest, i czym się różni przegląd serwisowy od gwarancyjnego. 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem „przeglądy gwarancyjne” Zamawiający rozumie przeglądy okresowe 

wykonywane w podstawowym okresie trwania gwarancji na pojazd bazowy, udzielonej przez 

producenta pojazdu bazowego oraz wykonawcę zabudowy specjalistycznej autobusowej.  

Pod pojęciem „przeglądy serwisowe” Zamawiający rozumie przeglądy okresowe niezbędne 

do utrzymania ważności tzw. „rozszerzonej gwarancji”, a wykonywane po zakończeniu 

podstawowego okresu gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy.   

Zamawiający wymaga również, aby Wykonawcy zagwarantowali wykonywanie obsługi 

serwisowej w oparciu o oryginalne części zamienne producenta pojazdu bazowego oraz w 

sieci autoryzowanych stacji obsługi producenta / dystrybutora pojazdu bazowego oraz 

wykonawcy zabudowy specjalistycznej autobusowej (w części dotyczącej tejże zabudowy). 

Pytanie 4.  

 Proszę również o modyfikację następującego zapisu w SIWZ 

"elektrycznie wysuwany stopień przy drzwiach bocznych przesuwnych, o wymiarach nie mniej 

niż 1115 x 285 mm" . 

Zamawiający nie może podawać dokładnych wymiarów stopnia z dokładnością do jednego 

milimetra, ponieważ wskazuje w ten sposób określony pojazd. 

Jak postąpi Zamawiający, jeśli Wykonawca zaoferuje autobus ze stopniem o długości 1113 

mm? Zgodnie z ww. zapisem powinien taką ofertę należy odrzucić, ponieważ stopień jest o 

dwa milimetry krótszy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w tym zakresie.  

Zamawiający, z uwagi na istotne potrzeby podopiecznych, którzy będą korzystać z 

przedmiotu zamówienia, wymaga aby autobus był wyposażony w stopień przy drzwiach 

przesuwnych prawych bocznych o określonej minimalnej długości. Podane wymiary są 

minimalnymi dopuszczalnymi przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować 

stopień o większych wymiarach. Tym samym Zamawiający nie przesądza ani nie wskazuje 

jakiegokolwiek pojazdu, który może być przedmiotem zamówienia, a podane minimalne 

wymiary wynikają jedynie ze specyfiki potrzeb Zamawiającego. Zaoferowanie pojazdu z 

mniejszymi wymiarami stopnia przy drzwiach przesuwnych bocznych spowoduje odrzucenie 

oferty  jako niezgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz załączniku Nr 1 do SIWZ.  

Pytanie 5.  

Ponadto zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści dostawę autobusu: 

- bez poduszki powietrznej pasażera; 

- z szybami tylnymi nieogrzewanymi; 
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- z fotelami pasażerskimi z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa. 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza dostawy autobusu bez poduszki powietrznej pasażera 

Zamawiający nie dopuszcza dostawy autobusu z szybami tylnymi nieogrzewanymi 

Zamawiający nie dopuszcza dostawy autobusu z wszystkimi fotelami pasażerskimi z 3-

punktowymi pasami bezpieczeństwa. Zamawiający dopuszcza jedynie pojazd wyposażony w 

pasy 3-punktowe dla pasażerów pierwszego rzędu foteli oraz miejsce w ostatnim rzędzie 

naprzeciw przejścia (korytarza). Pozostałe fotele muszą być wyposażone w pasy 2-punktowe 

z uwagi na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.  

 

2. Zmiana SIWZ 

1) Zmienia się załącznik Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w 

załączeniu. 

2) Zmienia się załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta – w następującym zakresie: 

a) w części dotyczącej danych technicznych zmienia się wyrażenie „samochód osobowy 

fabrycznie nowy” na „autobus fabrycznie nowy” 

b) w części dotyczącej wymaganego wyposażenia zmienia się wyrażenie „fotele pasażerskie z 

pasami 2-punktowymi”  na „pasy 3-punktowe dla pasażerów pierwszego rzędu foteli oraz 

miejsce w ostatnim rzędzie naprzeciw przejścia (korytarza), pozostałe fotele muszą być 

wyposażone w pasy 2-punktowe” 

Formularz ofertowy w załączeniu. 
 

 

 

KIEROWNIK 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 

mgr Agata Falkowska 


