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Kiełpin, dnia 19 kwietnia 2017 r.  

ZP.1/2017  

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa 2 sztuk 

fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia treść siwz w następujący sposób: 

 

Pytanie nr 1: 

Zgodnie z zapisami § 9 pkt. 4 umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych 

szkoleń dla pracowników Zamawiającego. Celem umożliwienia dokładnej wyceny prosimy  

podanie liczby godzin i osób planowanych do przeszkolenia. 

Odpowiedź:  

 Zamawiający w zapisach § 9 ust. 4 wzoru umowy, (dotyczących szkoleń pracowników)  miał na 

myśli szkolenia pracowników zaplecza technicznego które podnoszą ich kwalifikacje zawodowe. 

Szkolenia te będą wykonywane na życzenie Zamawiającego np. dla nowych pracowników i będą 

odpłatne wg odrębnego zamówienia.  

Zamawiający zmienia zapisy § 9 ust. 4 i nadaje mu brzmienie: 

„4. Wykonawca zobowiązuje się organizować dodatkowe szkolenia pracowników w celu 

zapewnienie właściwego poziomu obsług i napraw. Zamawiający w miarę możliwości delegować 

będzie odpowiednich pracowników na szkolenia przewidziane przez Wykonawcę. Szkolenia te 

będą wykonywane na życzenie Zamawiającego i będą odpłatne wg odrębnego zamówienia.” 

 

 

Pytanie nr 2: 

Zgodnie z § 10 wzoru umowy kara umowna liczona jest za opóźnienie, co oznacza możliwość 

ponoszenia odpowiedzialności również w przypadkach niezawinionych. Czy Zamawiający dopuści 

możliwość naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę zawinioną przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w części dotyczącej kar za opóźnienie. 

 

Pytanie nr 3 

Zgodnie z § 10 ust. 6 wzoru umowy Zamawiającemu przysługuje zamawiający „w przypadku nie 

wykonywania obowiązków określonych umową przez wykonawcę”, może bez dodatkowego 

wezwania dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko wykonawcy. Postanowienie nie 

precyzuje, po jakim czasie zamawiający może skorzystać z tego uprawnienia ani nie wymaga 

uprzedzenia wykonawcy o zamiarze skorzystania z niego –czy Zamawiający może doprecyzować 

zapisy w tym zakresie. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapisy § 10 ust. 6 i nadaje mu brzmienie: 

„6. Zamawiający w przypadku nie wykonywania obowiązków określonych umową przez 

Wykonawcę, mino pisemnego wezwania zawierającego termin wykonania obowiązków 

określonych umową, może dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy – 

według swojego uznania.” 

 

Pytanie nr 4 

 
 Załącznik nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 26 System Pobierania Opłat za Przejazdy –

kasowniki.  

Czy Zamawiający dopuści kasowniki biletowe innego Dostawcy niż wymieniony w pkt. 26 ppkt. 1, 

spełniające zarówno wymagania techniczne jak również wymagania zgodności pracy z systemem 

użytkowanym przez ZTM?  

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązania techniczne niż wymienione w pkt 26 ppkt. 3 lit. b w 

zakresie zastosowanych rozwiązań dot. sterowania urządzeniami SPOzP (kasownikami)?  

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia SPOzP wyposażone w alternatywne, nowsze i bardziej 

zaawanasowane technologicznie medium transmisji danych tj. GSM od wskazanych urządzeń w 

pkt 26 pkt. 1?  

Obecne wskazane rozwiązania w zapisach treści SIWZ wprost wskazuje i preferuje wyłącznie 

jednego dostawcę. Wspomniane w poprzednim zdaniu zapisy zupełnie ograniczają możliwość 

złożenia ofert przez podmioty mogące zaoferować alternatywne rozwiązania w pełni 

odpowiadające i spełniające wymagania, jakich oczekuje Zarząd Transportu Miejskiego.  

W związku z powyższym czy Zamawiający przychyli się do wniosku o wprowadzenie zmian w treści 

Załącznika nr 6 OPZ do SIWZ, w pkt 26 ppkt 1 i 3 poprzez wprowadzenie zapisów 

dopuszczających zastosowanie innych, zbliżonych rozwiązań, jakie mogą zaproponować 

Wykonawcy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający w treści SIWZ nie wskazuje i nie preferuje wyłącznie jednego dostawcy. Określone 

przez Zamawiającego potrzeby nie ograniczą możliwości złożenia ofert przez podmioty mogące 

zaoferować alternatywne rozwiązania w pełni odpowiadające i spełniające wymagania, jakich 

oczekuje ZTM. Zamawiający w pkt. 26 ppk. 1 - System Pobierania Opłat za Przejazdy – kasownik 

wskazał, że pojazdy mają być wyposażone w urządzenia zgodne pod względem funkcjonalnym z 

urządzeniami obecnie funkcjonującego systemu, w którego posiadaniu jest Zamawiający czyli 

wyprodukowany przez firmę XEROX. Zamawiający dopuszcza innych producentów, ale zastrzega 

jedynie aby, nowe wyposażenie było zgodne pod względem funkcjonalnym z Systemem 

Pobierania Opłat za Przejazdy.  

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ –Załącznik nr 6, dział 24 – Tablice kierunkowe 

poprzez: 

1. Zmianę oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na błędnej numeracji punktów.  

Od pkt. 9 – o brzmieniu: „Zarządzanie działaniem Systemu możliwe przy….”.  

2. Dopisanie pkt. 15 o treści: Zamawiający wymaga przygotowania informacji liniowej dla 10 

linii obsługiwanych przez KMŁ Sp. z o.o. W skład informacji liniowej mają wchodzić:  

a) Nazwa linii  

b) Kraniec 
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c) Trasa przejazdu wyświetlana na wewnętrznej tablicy LCD  

d) Zapowiedzi przystankowe wyświetlane na wewnętrznych wyświetlaczach. 

e) Zapowiedzi przystankowe głosowe w oparciu o dane GPS. 

Zamawiający udzieli wykonawcy informacji o liniach, trasie przejazdu i pozycjach GPS 

przystanków. 

 

Pytanie nr 5 

Zgodnie z zaktualizowanymi zapisami w SIWZ pkt 5.1.3 Zamawiający zmienił zapis na 

następujący: 

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał – w tym 

okresie 

należycie co najmniej jedno zamówienie (umowy, kontrakty) polegające na dostawie minimum 2 

sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o 

zapłonie samoczynnym (ON) spełniającymi normę czystości spalin Euro 6, autobusów klasy MAXI 

– dwunastometrowych. Zamawiający uwzględni w tej liczbie autobusy wykonane w różnych 

wersjach wynikających z indywidualnych potrzeb Odbiorców w pozostałym zakresie.” 

 

Oraz zmienił zapis w SIWZ pkt 6.4.1 na następujący: 

„Wykazu dostaw polegających na wykonaniu co najmniej jednego zamówienia (umowy, 

kontrakty) polegającego na dostawie minimum 2 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych 

autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym (ON) spełniającymi normę 

czystości spalin Euro 6, autobusów klasy MAXI – dwunastometrowych. Zamawiający uwzględni w 

tej liczbie autobusy wykonane w różnych wersjach wynikających z indywidualnych potrzeb 

Odbiorców w pozostałym zakresie - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte  wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.” 

 

Pytanie:  

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony dopuszczenie Wykonawcy, który w ramach co 

najmniej jednej dostawy dostarczył co najmniej jeden autobus niskopodłogowy dwunastometrowy 

komunikacji miejskiej z silnikiem spełniającym normę EURO 6 lub czy Zamawiający uzna za 

warunek spełniony dopuszczenie Wykonawcy, który w ramach co najmniej jednego zamówienia 

dostarczył co najmniej dwa autobusy komunikacji miejskiej w pełni niskopodłogowe o długości 

10,5 m lub 12 m wyposażonych w silniki spełniające normę spalin EURO 6? 

Pojazdy 10,5 m oraz 12 m są bliźniacze konstrukcyjnie, posiadają te same układy napędowe 

których wymaga Zamawiający, posiadają 100% niskiej podłogi, która jest dostępna z całego 

układu 2-2-2. 
 

 



 „Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 
 

NIP: 118-07-46-143                                    Właściciel: Miasto i Gmina Łomianki Numer konta bankowego:    

Regon: 01227136200000                            Prezes Zarządu: Bogdan Marcińczyk 81 8009 0007 0004 9184 2001 0001 
Organ Rejestrowy   Kapitał zakładowy: 11 098 500 PLN          

Sąd Rejonowy dla m-ta Warszawy             Członek Zarządu: Piotr Nowicki 

XIV Wydział Gospodarczy                         Certyfikat Kompetencji Zawodowych 
KRS 0000099681   Nr 00809/F1/04  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia pkt. 5.1.3. siwz i nadaje mu brzmienie: 

5.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.   

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał – w tym 

okresie należycie co najmniej jedno zamówienie (umowy, kontrakty) polegające na dostawie 

minimum 1 sztuki fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej z 

silnikiem o zapłonie samoczynnym (ON) spełniającym normę czystości spalin Euro 6, autobus  

klasy MAXI – dwunastometrowy. Zamawiający uwzględni w tej liczbie autobusy wykonane w 

różnych wersjach wynikających z indywidualnych potrzeb Odbiorców w pozostałym zakresie. 

 

 

Zamawiający zmienia pkt. 6.4.1. siwz i nadaje mu brzmienie: 

Wykazu dostaw  polegających na wykonaniu co najmniej jednego zamówienia (umowy, 

kontrakty)  polegające na dostawie minimum 1 sztuki fabrycznie nowego niskopodłogowego 

autobusu komunikacji miejskiej z silnikiem o zapłonie samoczynnym (ON) spełniającym normę 

czystości spalin Euro 6, autobus  klasy MAXI – dwunastometrowy.. Zamawiający uwzględni w tej 

liczbie autobusy wykonane w różnych wersjach wynikających z indywidualnych potrzeb 

Odbiorców w pozostałym zakresie -  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz bez 

zmian. 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat/Wykonawcy/, 

2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

3. Strona internetowa Zamawiającego 

4. aa. 
           

 

 


