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Warszawa, dnia 04. 09. 2019 r. 
 

Do wszystkich uczestników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
ZMIANA TREŚCI 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę autobusu pow. 20 miejsc, nr sprawy 
41/2019/ZP. 
 

W nawiązaniu do pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.),  zwanej dalej Ustawą wyjaśniam: 

 

Pytanie: 

1. Zwracamy się do Zamawiającego, czy wyrazi zgodę na dostawę (zaoferowanie) 

autobusu fabrycznie nowego, lecz zarejestrowanego, z przebiegiem wynikającym z 

konieczności dojazdu z siedziby producenta. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę autobusu fabrycznie nowego, lecz 

zarejestrowanego, z przebiegiem wynikającym z konieczności dojazdu z siedziby 

producenta. 

 

Pytanie: 

2. Ponadto prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na autobus: 
− ze skrzynią manualną; 
− z ilością miejsc siedzących 52; 
− ze zbiornikiem paliwa o pojemności min. 400 litrów; 
− bez autoalarmu (lub z autoalarmem dodatkowo zainstalowanym 

niefabrycznym); 
− z szybami zwykłymi nie przyciemnionymi; 
− bez systemu kontroli poziomu nadwozia; 
− bez poduszki powietrznej kierowcy. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza dostawę autobusu: 

− ze skrzynią manualną, automatyczną lub zautomatyzowaną; 

− z ilością miejsc siedzących (z miejscem dla kierowcy i pilota) 41÷52; 

− ze zbiornikiem paliwa o pojemności min. 400 litrów; 

− z autoalarmem fabrycznym lub dodatkowo zainstalowanym sterowany 

pilotem; 

− z szybami przyciemnianymi; 

−  z systemem kontroli poziomu nadwozia; 

− bez poduszki powietrznej. 

 

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający 

zmienia treść SIWZ w nw. zakresie: 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1) Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 3 – otrzymuje brzmienie: 

 

3. 

Skrzynia biegów manualna, 

automatyczna lub 

zautomatyzowana 

√ 
Wpisać TAK (gdy  spełnia) 
lub NIE (gdy  nie spełnia 

wymagań SIWZ) 

 

 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 4 – otrzymuje brzmienie: 

 

4. Ilość miejsc siedzących (z 
miejscem kierowcy i plota 

41 - 52 
Wpisać Tak (gdy spełnia) 
lub NIE (gdy nie spełnia 

wymagań) 

 

 

 

 

3) Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 8 – otrzymuje brzmienie: 

 

8. Pojemność zbiornika 
paliwa [l] 

min. 400 
Podać pojemność zbiornika 

paliwa 

 

 

 

 

4) Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 14 – otrzymuje brzmienie: 
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14. 

Autoalarm fabryczny lub 
dodatkowo 

zainstalowanym sterowany 
pilotem  

√ 
Wpisać Tak (gdy spełnia) 
lub NIE (gdy nie spełnia 

wymagań) 

 

 

 

 

5) Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 54 – otrzymuje brzmienie: 

 

54. 
Poduszka powietrzna dla 

kierowcy lub brak poduszki 
powietrznej dla kierowcy  

√ 
Wpisać Tak (gdy spełnia) 
lub NIE (gdy nie spełnia 

wymagań) 

 

 

 

 

6) SIWZ pkt XI ppkt 1 – otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 23.09.2019 r. godz. 10:00. 

 

7) SIWZ pkt XI ppkt 6 – otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w obiekcie Zamawiającego: ul. Podchorążych 32, 

00 - 463 Warszawa w dniu 23.09.2019 r. godz. 11:00. 

 

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić w składanej 

ofercie. 


