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Warszawa, dnia 10. 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. Punkt 24 Parametrów Technicznych Autobusu Załącznik nr 2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego autobus 

wyposażony w komfortowy fotel kierowcy jednak bez funkcji obrotu i podgrzewania? 

Pragniemy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż oczekiwane przez Zamawiającego 

rozwiązanie nie jest rozwiązaniem stosowanym powszechnie w autobusach 

turystycznych nawet za dopłatą, co ogranicza zasady zdrowej konkurencji. 

Dodatkowo rozwiązanie z fotelem obrotowym wymaga większej ilości miejsca 

ograniczając tym samym przestrzeń pasażerską. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę autobusu wyposażonego w komfortowy 

fotel kierowcy jednak bez funkcji obrotu i podgrzewania. 

 

Pytanie: 

2. Punkt 27 Parametrów Technicznych Autobusu Załącznik Nr 2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego autobus 

wyposażony w fotele pasażerskie ze skórzanymi zagłówkami? 

Rozwiązanie takie znacząco poprawia estetykę wnętrza oraz podnosi komfort podróży, 

pozwala również na utrzymanie wnętrza w należytej czynności. 

 

 



2/3 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie: 

3. Punkt 29 Parametrów Technicznych Autobusu Załącznik Nr 2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego autobus 

wyposażony w demontowalne dywaniki w przejściu oraz obrębie stanowiska kierowcy 

jednak bez dywaników na stopniach wejściowych? 

Rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę to stopnie wejściowe wyłożone ekskluzywną, 

wysokogatunkową wykładziną o wzorze parkietu który podnosi estetykę wnętrza 

w szczególnie widocznym dla wsiadających miejscu oraz jest łatwe w utrzymaniu go 

w czystości. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie: 

4. Punkt 9 Parametrów Technicznych Autobusu Załącznik Nr 2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego autobus 

wyposażony w wlew paliwa umieszczony tylko z jednej strony? 

Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w autokarach turystycznych, ogranicza 

ilość systemów kontrolnych i czujników oraz wpływa pozytywnie na prawidłową ocenę 

przez kierowcę rzeczywistego stanu paliwa. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści autobus wyposażony we wlew paliwa tylko z jednej strony.  

 

Pytanie: 

5. Punkt 14 Parametrów Technicznych Autobusu Załącznik Nr 2 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści do postępowania Wykonawcę 

oferującego autobus wyposażony w alarm montowany i parametryzowany przez serwis 

fabryczny Wykonawcy? 

Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane i pozwala na dowolną konfigurację przez 

klienta 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
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Pytanie: 

6. Punkt 54 Parametrów Technicznych Autobusu Załącznik Nr 2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego autobus 

nie posiadający poduszki powietrznej kierowcy  

Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, iż poduszka powietrzna mimo swoich 

niepodważalnych zalet i powszechnemu stosowaniu w samochodach osobowych, nie jest 

rozwiązaniem stosowanym powszechnie w segmencie pojazdów ciężarowych 

i autobusów. 

Dodatkowo nie ma obowiązujących aktów prawnych regulujących ten element 

wyposażenia dla segmentu autobusów turystycznych.  

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 

 

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 9 – otrzymuje brzmienie: 

 

9. Wlew paliwa po obu stronach lub z 
jednej strony autobusu 

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

SIWZ) 

 

 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 24 – otrzymuje brzmienie: 

 

24. 

Komfortowy fotel kierowcy 
pneumatyczny, z pełną regulacją  
podgrzewany lub nie, obrotowy lub 
nie, wyposażony w podłokietniki oraz 
trzypunktowy pas bezpieczeństwa 

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

SIWZ) 

 

 

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

ofercie. 


