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

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, 

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

 

 Kiełpin, dnia 17 stycznia 2020 r.  

ZP.1/2019  

Numer ogłoszenia TED: 2019/S 248-616476 

 

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 (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia treść siwz w następujący 

sposób: 

 

 

 

BLOK PYTAŃ NR 1 
 

Pytania Wykonawcy:  

„Proszę o wyjaśnienie przez Zamawiającego, które z wymienionych urządzeń w zał. nr 1 do 

SIWZ wymienionych w rozdziałach nr 25,27 i 28 będzie odpowiadać fizycznie za sterowanie  

i przekazywanie danych urządzeniom Systemu Poboru Opłat za Przejazdy (kasowniki), tj. 

przekazywanie danych o strefie, czy będzie to sterownik SIL, czy Automat Biletowy?   

 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział nr 27 System pobierania opłat za przejazdy (kasowniki) 

 

27.7. Sterownik powinien być zintegrowany ze sterownikiem Systemu Informacji Liniowej, 

który dla sterownika SPOzP pełni nadrzędną rolę w zakresie m.in.: 

27.7.1. definicji informacji o pojeździe,  

27.7.2. obsługiwanej  linii i brygadzie, 

27.7.3. aktualnej strefie taryfowej – zmiana strefy powinna następować w momencie, 

gdy pojazd wjedzie w strefę przystankową przystanku granicznego.  

27.8. Dane zmienione w sterowniku SIL powinny być w sposób automatyczny przekazywane  

i właściwie interpretowane przez sterownik SPOzP. 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział nr 28 System sprzedaży biletów  

28.9. Automat musi być zintegrowany z Systemem Pobierania Opłat za Przejazdy (SPOzP). 

Zagadnienia dotyczące włączenia automatu do SPOzP podlegają uzgodnieniom z 

Zamawiającym”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający niniejszym wyjaśnia, iż fizycznie za sterowanie i przekazywanie danych 

urządzeniom Systemu Poboru Opłat za Przejazdy (kasowniki), tj. przekazywanie danych o 

strefie, będzie sterownik SIL. 
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BLOK PYTAŃ NR 2 
 

 

Pytanie 1. 

Czy ofertę i załączniki, sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane (kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) przez ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu Pełnomocnika, może fizycznie zamieścić na miniPortalu-ePUAP inny niż 

Pełnomocnik pracownik Wykonawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, ofertę i załączniki sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane (kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) przez ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu Pełnomocnika, może fizycznie zamieścić na miniPortalu-ePUAP inny niż 

Pełnomocnik, pracownik Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 2. 

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ jest mowa o rozwiązaniach 

zalecanych/preferowanych  Zamawiający ma na myśli rozwiązania „mile widziane” a nie 

obligatoryjnie wymagane. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza że sformułowanie  „zalecanych/preferowanych” ma za zadanie 

wskazanie danego rozwiązania, które zdaniem Zamawiającego byłoby korzystniejsze. Nie jest 

obligatoryjnie wymagane.    

 

 

Pytanie 3. 

Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty wymienione w rozdziale 6 SIWZ od pkt. 6.2.2. do 

6.2.5. nie są składane wraz z ofertą w dniu 30.01.2020 lecz na wezwanie Zamawiającego ( 

przed udzieleniem Zamówienia ) w terminie nie krótszym niż 10 dni. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dokumenty wymienione w rozdziale 6 SIWZ od pkt. 6.2.2. do 6.2.5. są składane wraz z 

ofertą do dnia składania ofert.  Ww. dokumenty są niezbędne do oceny czy oferowane 

dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz podlegające 

ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Zgodnie z ustawą Pzp niedopuszczalne jest ich 

uzupełnianie czy modyfikacja przez Wykonawcę po otwarciu ofert (nawet w przypadku 

zastosowania odwróconej procedury oceny ofert). Niniejsze ma potwierdzenie w wyrokach 

Krajowej Izby Odwoławczej „Część oferty podlegająca punktacji jest bowiem szczególnie 

wrażliwa, gdyż prowadzi bezpośrednio do wartościowania ofert wykonawców, które 

następnie skutkuje wyborem jednej z nich. Zatem w tym zakresie konieczne jest szczególne 

zachowanie zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości, co skutkuje właśnie 

tym, że ofert tych nie można uzupełniać po ich złożeniu, aby żadnemu z wykonawców nie 

dawać przewagi czasowej (możliwość późniejszego złożenia danego oświadczenia niż 

konkurenci) ani informacyjnej (możliwość zaznajomienia się z ofertami konkurentów i 

dostosowania swojej)” Wyrok KIO 290/17 z dnia 22.02.2017 r.  
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Pytanie 4. 

Zamawiający w punkcie 5.1. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ pisze: 

„(…)tworzywa sztuczne łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej), w otulinie eliminującej 

straty cieplne w okresie zimowym” 

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym tworzywa sztuczne łączone są ze sobą 

złączami z syntetycznego kauczuku EPDM 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie złącza wykonane z syntetycznego kauczuku EPDM. W 

związku z powyższym dokonuje zmiany zapisów 5.1. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ na: 

„Przewody układu chłodzenia: odporne na korozje ( np. miedź, mosiądz, stal nierdzewna, 

tworzywa sztuczne łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub syntetycznego kauczuku 

EPDM), w otulinie eliminującej straty cieplne w okresie zimowym.„ 

  

 

Pytanie 5. 

Zamawiający w punkcie 7.3. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ pisze: 

„Poszycie boczne pod linią okien podzielone pionowo, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 

1,4003 wg PN-EN 10088 i/lub tworzyw sztucznych z preferowaną możliwością naprawy i 

wymiany elementów (paneli) bez stosowania technik spawania, zgrzewania, klejenia, 

nitowania.” 

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym elementy poszycia bocznego wykonane będą 

ze wzmacnianych tworzyw sztucznych oraz aluminium. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie, w którym elementy poszycia bocznego wykonane 

będą ze wzmacnianych tworzyw sztucznych oraz aluminium. 

W związku z powyższym dokonuje zmiany zapisów pkt. 7.3. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ 

na: 

„Poszycie boczne pod linią okien podzielone pionowo, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 

1,4003 wg PN-EN 10088, aluminium i/lub tworzyw sztucznych z preferowaną możliwością 

naprawy i wymiany elementów (paneli) bez stosowania technik spawania, zgrzewania, 

klejenia, nitowania.” 

 

 

Pytanie 6. 

Zamawiający w punkcie 7.6. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ pisze 

„Ściana przednia i tylna wykonana ze wzmacnianych tworzyw sztucznych.” 

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym elementy ściany przedniej i tylnej wykonane 

będą ze wzmacnianych tworzyw sztucznych oraz aluminium 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie, w którym elementy ściany przedniej i tylnej 

wykonane będą ze wzmacnianych tworzyw sztucznych oraz aluminium. 

W związku z powyższym dokonuje zmiany zapisów pkt. 7.6. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ 

na: 

„Ściana przednia i tylna wykonana ze wzmacnianych tworzyw sztucznych oraz aluminium.” 
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Pytanie 7.  

Zamawiający w punkcie 17.8. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ pisze 

„W przestrzeni przy II drzwiach przeznaczonej dla pasażerów stojących oraz na wózek 

inwalidzki i wózek dziecięcy nie może być żadnych poręczy pionowych (słupków) (…)” 

Autobus, który ma zgodnie z Regulaminem 107 umożliwiać jednoczesne przewożenie wózka 

dziecięcego i inwalidzkiego musi posiadać dwa oparcia tapicerowane, co zabiera przestrzeń w 

pojeździe efektywnie wykorzystywaną do przewozu pasażerów stojących.  

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z regulaminem 107 EKG ONZ Zamawiający dopuszcza 

jedną zatokę, o wymiarach minimum 1300 x 750 mm, przeznaczoną do przewozu wózka 

inwalidzkiego lub dziecięcego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z wymogami Zarządu Transportu 

Miejskiego w Warszawie, pojazd ma posiadać oddzielne miejsce na wózek inwalidzki i 

wózek dziecięcy. Sposób lokalizacji został opisany w pkt. 19.2. i 19.9. OPZ – załącznika nr. 1 

do SIWZ. 

 

 

Pytanie 8. 

Zamawiający w punkcie 21.3.5. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ pisze: 

„nadmuch powietrza realizowany wieloma otworami rozmieszczonymi możliwie 

równomiernie wzdłuż części pasażerskiej pojazdu, otwory rozmieszczone w taki sposób, aby 

umożliwiały wymianę powietrza zgodnie z przyjętą wielkością i nie kierowały powietrza 

bezpośrednio na głowy pasażerów.” 

Czy Zamawiający dopuszcza działanie urządzenia HVAC w trybie wentylacji, w którym 

działanie modułu HVAC odbywa się poprzez nawiewy rozmieszczone wzdłuż sufitu 

przestrzeni pasażerskiej? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza działanie urządzenia HVAC w trybie wentylacji, w którym działanie 

modułu HVAC odbywa się poprzez nawiewy rozmieszczone wzdłuż sufitu przestrzeni 

pasażerskiej pod warunkiem rozproszenia strumienia powietrza. 

 

 

Pytanie 9. 

Zamawiający w punkcie 22.1.3. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ pisze: 

„posiadający możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia urządzeń klimatyzacyjnych (…)” 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści klimatyzację wspólną dla pasażerów i 

kierowcy realizowaną za pomocą frontboxu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza aby klimatyzacja dla pasażerów i kierowcy realizowana była za 

pomocą frontboxu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wspólnej sprężarki klimatyzacji dla 

części pasażerskiej i kierowcy (fronbox). 

 

 

Pytanie 10. 

Zamawiający w punkcie 21.3.4. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ pisze: 

„wszystkie parametry określone w punkcie 21.3.3 muszą być uzyskiwane po czasie nie 
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dłuższym niż 15 minut, licząc od włączenia urządzeń nawiewowych(…)” 

 

Oraz w punkcie 22.3. pisze: 

„Wszystkie parametry określone w punkcie 22.2 muszą być uzyskiwane po czasie nie dłuższym 

niż 15 minut, licząc od włączenia układu klimatyzacji (…)„ 

Oraz w punkcie 23.4 pisze: 

„Wszystkie parametry określone w punkcie 23.3 muszą być uzyskiwane po czasie nie dłuższym 

niż 15 minut, licząc od włączenia układu grzewczego (…) „ 

Prosimy o dopuszczenie we wszystkich wyżej wymienionych punktach, aby w/w parametry 

były uzyskiwane po czasie nie dłuższym niż 25 minut licząc od włączenia urządzeń. 

Rozwiązanie takie zapewni pasażerom odpowiedni komfort podróży. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 11. 

Zamawiający w punkcie 21.3.6. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ pisze: 

 „(…) różnica temperatur pomiędzy częściami pojazdu o skrajnych temperaturach nie większa 

niż 2°C” 

Oraz w pkt. 22.6 pisze:  

„(…) różnica temperatur pomiędzy częściami pojazdu o skrajnych temperaturach nie większa 

niż 2°C ” 

Oraz w pkt. 23.5. pisze: 

„(…) różnica temperatur pomiędzy częściami pojazdu o skrajnych temperaturach nie większa 

niż 2°C” 

Prosimy o dopuszczenie we wszystkich wyżej wymienionych punktach, aby różnica 

temperatur pomiędzy częściami pojazdu o skrajnych temperaturach była nie większa niż 6°C. 

Rozwiązanie takie zapewni pasażerom odpowiedni komfort podróży. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 12. 

W § 12 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający opisuje zmiany umowy 

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych zmian umowy. Wykonawca 

zaznacza przy tym, że niżej wymienione zmiany w żadnej mierze nie obligują Zamawiającego 

do wyrażania zgody na zmiany i zgoda na nie pozostanie nadal wyłącznie prawem, a nie 

obowiązkiem Zamawiającego. 

- nieistotnych zmian postanowień umowy, dopuszczonych art. 144 PZP; 

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na skutek zmiany uwarunkowań 

produkcyjnych po stronie wykonawcy lub możliwości finansowych po stronie Zamawiającego,  

- zmiany w kompletacji przedmiotu umowy, wynikające z konieczności dostosowania go do 

aktualnych wymagań Zamawiającego 

- zmiany spowodowane w szczególności postępem technicznym, modernizacją autobusu przez 

producenta lub koniecznością dostosowania przedmiotu umowy do zmieniających się 

wymagań na podstawie obowiązujących przepisów prawnych 
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- zaniechano lub wycofano z produkcji określone materiały lub elementy wskazane w ofercie 

lub dokumentacji technicznej,  

- zaistniała konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, gdyby zastosowanie 

przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

zamówienia.  

- zmiany zapisów w umowie serwisowej, jeśli zmiany te wynikają z postępu technicznego, 

modernizacji autobusu przez producenta, zmian organizacyjnych lub konieczności 

dostosowania przedmiotu umowy do zmieniających się wymagań wynikających z przepisów 

prawnych. 

- wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

umowy, a mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o 

to zamówienie lub na wynik postępowania. 

Swoją prośbę wykonawca motywuje wspólnym interesem tak Zamawiającego jak i 

wykonawcy.  

Bez wprowadzenia wyżej zaproponowanej zmiany ewentualna modyfikacja postanowień 

umowy będzie praktycznie niemożliwa ze względu na ograniczenia stawiane przez art. 144 

PZP – i to nawet w przypadku woli zmiany umowy wyrażonej przez Zamawiającego. 

Ewentualne dostosowanie kompletacji pojazdów zgodnie z życzeniem Zamawiającego czy też 

choćby drobne zmiany w rozplanowaniu wnętrza autobusów zaproponowane przez 

Zamawiającego okażą się niemożliwe do zaimplementowania ze względu na fakt, iż umowa 

takich działań nie dopuszcza. Stąd wniosek i prośba o zmianę § 8 ust. 4 w sposób, który 

przyczyni się do umożliwienia ewentualnych rozmów pomiędzy Zamawiającym a 

wykonawcą w trakcie wykonywania umowy. Wykonawca zaznacza przy tym, że taka 

redakcja zapisu w żadnej mierze nie obliguje Zamawiającego do wyrażania zgody na 

ewentualne zmiany umowy i pozostanie to nadal wyłącznie prawem, a nie obowiązkiem 

Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez dopisanie w § 12 ust. 2 wzoru umowy 

(załącznik nr 7 do siwz) punków 4) - 7) o następującej treści:  

4) zmiany spowodowane w szczególności postępem technicznym, modernizacją autobusu 

przez producenta lub koniecznością dostosowania przedmiotu umowy do zmieniających się 

wymagań na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, 

5) zaniechano lub wycofano z produkcji określone materiały lub elementy wskazane w ofercie 

lub dokumentacji technicznej,  

6) zaistniała konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, gdyby zastosowanie 

przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

zamówienia, 

7) wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

umowy, a mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o 

to zamówienie lub na wynik postępowania. 
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Pytanie 13. 

Zamawiający preferuje określenie terminu dostawy poprzez wskazanie daty kalendarzowej. 

W ocenie Wykonawcy ta metoda regulacji terminu w porównaniu z określeniem terminu 

dostawy poprzez wskazanie okresu liczonego od zawarcia umowy, powoduje powstanie po 

stronie Wykonawcy dużego ryzyka niedotrzymania terminu dostawy. Należy bowiem mieć na 

uwadze, że na etapie postępowania przetargowego nigdy nie ma pewności, że w określonym 

terminie, gwarantującym możliwość wykonania świadczenia we wskazanej kalendarzowej 

dacie, zostanie wybrana oferta i zawarta umowa. Jeżeli dojdzie do przedłużenia 

postępowania, to termin na wykonanie świadczenia skróci się z przyczyn całkowicie 

niezależnych od Wykonawcy. To Wykonawca poniesie więc ujemne skutki przedłużenia 

postępowania, być może nawet będzie zmuszony zapłacić kary umowne, co jest całkowicie 

niesłuszne i niezasadne.  

Z uwagi na powyższe wnosimy o zmianę metody regulacji terminu i określenie terminu 

dostawy poprzez wskazanie okresu liczonego od zawarcia umowy  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy pkt 4 siwz Termin wykonania zamówienia, na następujący: 

„Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia w terminie 7 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia musi uwzględniać procedurę odbioru 

opisaną w § 4 wzoru umowy -załącznik nr 7 do SIWZ”. 

Zamawiający zmienia zapisy pkt 2 formularza oferty (załącznik nr 2 do siwz), na następujący: 

„2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 7 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia musi uwzględniać procedurę odbioru 

opisaną w § 4 wzoru umowy -załącznik nr 7 do SIWZ”. W załączeniu poprawiony Formularz 

oferty załącznik nr 2 do siwz.  

Zamawiający zmienia zapisy § 2 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) Termin i miejsce 

dostawy na następujący: 

4. Ostateczny termin odbiorów (wraz z dokumentacją, urządzeniami oraz wyposażeniem), 

nastąpi w terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. w terminie do ………. 2020 r.  

Zamawiający jednocześnie przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie 

ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

Pytanie 14 

W § 11 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr. 7 do SIWZ, wysokość niektórych z kar 

umownych, naliczana jest od wartości brutto. W ocenie Wykonawcy taki model naliczania 

kar umownych, przyjmujący jako podstawę wyliczenia kary umownej lub zabezpieczenia od 

wartości brutto a nie netto, jest sprzeczny z zasadą równego traktowania, do której 

przestrzegania Zamawiający zobowiązany jest na podstawie art. 7 prawa zamówień 

publicznych. Wynika to z faktu, że w przypadku wykonawcy zagranicznego, inaczej niż 

w przypadku wykonawcy krajowego, cena brutto nie obejmie podatku VAT, a w 

konsekwencji będzie niższa, niż w przypadku wykonawcy krajowego. W konsekwencji 

spowoduje to, że kwota zabezpieczenia wnoszonego przez wykonawcę zagranicznego oraz 

kary umowne przez niego płacone będą niższe niż w przypadku wykonawcy krajowego. 

Dlatego też wnosimy o zmianę § 11 poprzez zastosowanie jako podstawy naliczania kar 

umownych kwoty netto. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający zmienia zapisy w § 11 ust 1. wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do 

SIWZ, nadając mu brzmienie: 

„W przypadku opóźnienia w wydaniu autobusu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust 2, za 

każdy dzień opóźnienia. Termin ten liczy się od dnia wyznaczonego w umowie jako ostateczny 

termin wydania pojazdu.” 

 

 

Pytanie 15. 

Zamawiający w § 11 ust. 1 wzoru umowy pisze: 

„W przypadku opóźnienia w wydaniu autobusu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust 2, za 

każdy dzień opóźnienia. Termin ten liczy się od dnia wyznaczonego w umowie jako ostateczny 

termin wydania pojazdu” 

oraz w § 11 ust. 3 pisze: 

„W przypadku opóźnienia w wymianie wadliwego pojazdu na wolny od wad Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4000 złotych za każdy dzień opóźnienia. 

Okres opóźnienia oblicza się od dnia wskazanego w wezwaniu jako termin wykonania 

wymiany” 

W ocenie Wykonawcy, tak ukształtowane kary umowne są: 

1) nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia,  

2) rażąco odbiegają od rozmiaru potencjalnej szkody, możliwej do poniesienia przez 

Zamawiającego w efekcie nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę 

– potencjalna szkoda wynikająca z opóźnienia w dostawie jednego pojazdu nie 

koresponduje w żaden sposób z wysokością zastrzeżonej przez Zamawiającego kary.  

3) wykracza poza wysokość kar umownych standardowo stosowanych w podobnych 

postępowaniach prowadzonych przez innych zamawiających, w podobnym 

przedmiocie np.: 

-  dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji 

miejskiej dla Miasta Białystok, kara w wysokości  0,2 % wartości brutto autobusów, 

których dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki w ich dostawie, licząc od dnia 

przekroczenia terminu dostawy,   

- dostawa fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych MAXI 12-

metrowych dla Miasta Opole, kara w wysokości  za każdy pełny dzień roboczy 

opóźnienia w dostawie autobusu 0,1% ceny jednostkowej brutto autobusu, którego 

dostawa uległa opóźnieniu. 

Wykonawca zdaje sobie sprawę, że w reżimie zamówień publicznych to Zamawiający, jako 

gospodarz postępowania określa szczegółowe warunki kontraktowe, a zasada swobody umów 

wynikająca z art. 353
1
 KC, doznaje istotnego ograniczenia. Niemniej jednak uprawnienie 

zamawiającego do jednostronnego kształtowania warunków przyszłej umowy nie może mieć 

charakteru absolutnego. Zamawiający nie powinien bowiem tracić z pola widzenia celu 

obciążania wykonawcy karami umownymi– które to kary stanowią surogat odszkodowania 

należnego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.   

Pragniemy wskazać, że rażąco wygórowane kary umowne przekładają się bezpośrednio 

na wysokość cen oferowanych pojazdów. Wykonawca racjonalnie kalkulujący cenę 

ofertową musi bowiem uwzględnić w tej cenie nie tylko koszty wytworzenia przedmiotu 
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umowy i zakładany zysk, ale również wszelkie ryzyka związane realizacją danego 

zamówienia, w tym zastrzeżone przez Zamawiającego kary umowne. Zawyżanie ceny 

ofertowej w związku z przerzuceniem nieproporcjonalnie wysokich kar na wykonawców 

doprowadzić może do nieefektywnego wydatkowania środków publicznych przez 

Zamawiającego bądź wręcz do konieczności unieważnienia postępowania, na skutek 

zaoferowania ceny w wysokości przewyższającej kwotę, jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jak miało to miejsce  

w poprzednim postępowaniu na dostawę 50 sztuk fabrycznie nowych przegubowych 

niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną, znak sprawy: 

LP.281.136.2019. 

Ponadto kara umowna, której wartość nie koresponduje z wysokością szkody, jaką może 

ponieść Zamawiający prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem 

wykonawcy. Podkreślenia wymaga, że kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna 

zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, a nie stanowić dla niego źródło 

dodatkowego zysku. Za niedopuszczalne należy zatem uznać takie kształtowanie wysokości 

kar umownych które nie jest racjonalnie powiązane z możliwym uszczerbkiem po stronie 

Zamawiającego. W tym kontekście kary umowne powinny być określane w wysokości 

adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogły spełniać swoje funkcje, a nie zniechęcać 

wykonawców do brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Może 

też dojść do sytuacji, w której postępowanie zostanie unieważnione, gdyż nie zostanie 

złożona żadna oferta jak miało to miejsce w postępowaniu ogłoszonym w dniu 22.03.2019 r.  

na dostawę 4 szt. autobusów o długości: 11,5 - 12,5 m (klasa Maxi) – 2 sztuki, 17,5 – 18,75 m 

(klasa Mega) – 2 sztuki, numer referencyjny: WZP.271.1.33.2019.JM przez Gminę Miasto- 

Płock, gdzie ilość pojazdów i ryzyko było kilku krotnie mniejsze.   

Obowiązek proporcjonalnego kształtowania postanowień umownych w ramach zamówień 

publicznych został podkreślony także w  Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych 

(patrz: str. 55, Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, czerwiec 2018, pod 

adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamo

wien_publicznych.pdf).   

Projektodawca akcentuje tam konieczność równomiernego rozkładu ryzyka kontraktowego 

między zamawiającym a wykonawcą, podkreślając, iż: „Jednostronne kształtowanie 

postanowień umownych przez zamawiających ma niekorzystny wpływ na efektywność 

wydatkowania środków publicznych oraz konkurencyjność. Określanie przez zamawiających 

restrykcyjnych i często nieproporcjonalnych do wartości przedmiotu zamówienia kar 

umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub 

wykonawcy uwzględnią w cenie ofert wysokość kar umownych, co powoduje wzrost ceny. 

Podobnie jest w przypadku postanowień umownych, które przerzucają odpowiedzialność za 

większość ryzyk na wykonawców. Postanowienia umowne tego typu w założeniu mają 

doprowadzić do zabezpieczenia przed nienależytym wykonaniem zamówienia przez 

wykonawcę. W praktyce jednak prowadzą do podniesienia ceny realizowanego zamówienia, 

ponieważ racjonalni wykonawcy uwzględniają ryzyko zapłaty kary umownej oraz inne ryzyka 

w oferowanej cenie.”  

W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 11 ust. 1  wzoru umowy i nadanie mu 

następującego brzmienia:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych.pdf
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 „W przypadku opóźnienia w wydaniu autobusu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1% wartości brutto autobusu, którego opóźnienie dotyczy, określonej 

w § 3 ust 1, za każdy dzień opóźnienia. Termin ten liczy się od dnia wyznaczonego w umowie 

jako ostateczny termin wydania pojazdu” 

oraz § 11 ust. 3: 

„W przypadku opóźnienia w wymianie wadliwego pojazdu na wolny od wad Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 złotych za każdy dzień opóźnienia. 

Okres opóźnienia oblicza się od dnia wskazanego w wezwaniu jako termin wykonania 

wymiany” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wysokość kar umownych jest proporcjonalna, oraz odpowiada ewentualnym stratą 

Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

Zamawiający zgodnie z umową zawartą z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie 

zobligowany jest do wprowadzenia dwóch nowych autobusów. W związku z powyższym 

Zamawiający dokonuje takiego zakupu. Dostarczenie przez Wykonawcę w terminie tylko 

jednego autobusu, naraża Zamawiającego na niewywiązanie się z umowy z ZTM. 

Zamawiający dbając o interes publiczny oraz o środki publiczne sformułował wysokość kar 

proporcjonalnie do wartości zagrożenia kontraktu. 

Jednocześnie informujemy że zgodnie z informacja zawartą w pytaniu nr 14, Zamawiający 

zmienia zapisy w § 11 ust 1. wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, nadając 

mu brzmienie: 

 „W przypadku opóźnienia w wydaniu autobusu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust 2, za 

każdy dzień opóźnienia. Termin ten liczy się od dnia wyznaczonego w umowie jako ostateczny 

termin wydania pojazdu.” 

Zamawiający zaniepokojony jest faktem, iż Wykonawca jeszcze przed złożeniem oferty 

sugeruje, że nie dotrzyma terminu wykonania zamówienia oraz kalkuluje ewentualne kary 

umowne w cenę oferty.  

 

 

Pytanie 16. 

Prosimy określić jaki jest planowany średni roczny przebieg dla zamawianych pojazdów? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Planowany średni roczny przebieg dla zamawianych pojazdów wynosi 70 000 km. 

 

 

 

Pytanie 17. 

Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ, ust. 3.8. napisał: 

„Minimalny okres między obsługowy nie mniej niż 30 000 km.” 

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany przebieg obsługowy odnosi się do czynności 

wymagających wymiany części typu: filtry, oleje, płyny eksploatacyjne. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 3.9. odnosi się do czynności 

wymagających wymiany części typu: filtry, oleje, płyny eksploatacyjne. 
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Pytanie 18. 

Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ, ust. 38.3. napisał: 

„Dostarczone autobusy muszą mieć możliwość diagnostyki komputerowej za pomocą 

posiadanego przez Zamawiającego programu diagnostycznego IDC TEXA oraz STS TEXA 

wer. 14. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca musi dostarczyć kompletne 

oprogramowanie (wraz z licencją) i urządzenia do diagnostyki (laptop oraz interfejs 

diagnostyczny z łącznością bezprzewodową z komputerem diagnostycznym). Program musi 

mieć możliwość sprawdzenia co najmniej nast. układów: silnika, skrzyni biegów, zawieszenia, 

hamulcowy, sterowanie drzwi, centralny układ elektryczny.” 

3.1. Czy Zamawiający potwierdza, że jeżeli w przypadku dostarczenia autobusów z 

możliwością diagnostyki komputerowej za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 

programu diagnostycznego IDC TEXA oraz STS TEXA, Zamawiający nie wymaga 

dostarczenie urządzenia diagnostycznego ani narzędzi specjalistycznych? 

3.2.  Jeżeli Zamawiający wymaga dostarczenia narzędzi specjalistycznych, czy Zamawiający 

wyraża zgodę na doposażenie warsztatu w brakujące narzędzia w przypadku posiadania już 

niezbędnych narzędzi do wykonywania napraw i urządzeń diagnostycznych? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku dostarczenia autobusów z możliwością diagnostyki 

komputerowej za pomocą posiadanego przez Zamawiającego programu diagnostycznego IDC 

TEXA oraz STS TEXA,  nie wymaga dostarczenia urządzenia diagnostycznego ani narzędzi 

specjalistycznych. 

 

 

Pytanie 19. 

Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ, par. 5 ust. 2 napisał: 

„1) na okres …. lat
1
 na całość pojazdu i przebieg wynoszący 200 tys. km, bez ograniczeń i 

wyłączeń, w szczególności dotyczących godzin eksploatacji, warunków eksploatacji, 

poszczególnych części, podzespołów lub elementów. Co oznacza, że zobowiązany jest do 

bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek i niesprawności pojazdu lub jego części albo 

wmontowanego urządzenia, które wystąpiło w tym okresie, albo istniało w tym okresie, a 

ujawniło się później oraz pokrycia kosztów poniesionych w celu realizacji zobowiązania 

gwarancyjnego,” 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga gwarancji na okres … lat  na całość 

pojazdu i przebieg wynoszący 200 tyś. km (w zależności co wystąpi pierwsze). 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy w § 5 ust 1, pkt. 1. wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 

do SIWZ, nadając mu brzmienie: „na okres …. lat
1
 na całość pojazdu i przebieg wynoszący 

200 tys. km, (w zależności co wystąpi pierwsze), w szczególności dotyczących godzin 

eksploatacji, warunków eksploatacji, poszczególnych części, podzespołów lub elementów. Co 

oznacza, że zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek i 

niesprawności pojazdu lub jego części albo wmontowanego urządzenia, które wystąpiło w tym 

okresie, albo istniało w tym okresie, a ujawniło się później oraz pokrycia kosztów 

poniesionych w celu realizacji zobowiązania gwarancyjnego.” 

 

 

Pytanie 20. 

Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ, par. 5 ust. 2 napisał: 

„3) na okres 5 lat na powłoki lakiernicze, co oznacza, że zachowają one swoje właściwości 

ochronne przez wskazany okres. Charakteryzować się będą odpowiednią twardością, 
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odpornością na ścieranie, uderzenia, elastycznością, przyczepnością do podłoża, odpornością 

na działanie światła - nie tracąc koloru i właściwości pod wpływem światła lub podwyższonej 

temperatury. Odporne na działanie czynników chemicznych oraz smarów i klejów (zwłaszcza 

z folii samoprzylepnych stosowanych w nośnikach reklamy), odpornością na oddzielanie się 

od podłoża. Właściwości tych powłoki nie będą tracić na skutek działania czynników 

atmosferycznych, środków chemicznych stosowanych w drogownictwie zimą, a także na 

skutek mycia pojazdów w myjniach mechanicznych.” 

5.1. Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja udzielona na powłokę lakierniczą nadwozia 

dotyczy zewnętrznych powłok lakierniczych nadwozia. 

5.2. Nie wszystkie kleje do folii samoprzylepnych dostępne na rynku mogą spełniać wysokie 

wymagania producenta autobusu, dlatego prosimy o dopuszczenie możliwości załączenia 

wykazu dostępnych na rynku klejów spełniających wymagania producenta.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że gwarancja udzielona na powłokę lakierniczą nadwozia dotyczy 

zewnętrznych powłok lakierniczych nadwozia. Jednocześnie dopuszczamy możliwość 

załączenia wykazu dostępnych na rynku klejów (rodzajów foli samoprzylepnych) 

spełniających wymagania producenta. 

 

 

Pytanie 21. 

Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ, par. 6, ust. 1 napisał: 

„Wykonawca udzieli a jeżeli nie jest producentem autobusu, zapewni udzielenie przez 

producenta Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie umożliwiającym 

samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług i napraw gwarancyjnych i nieobjętych 

gwarancją w Warsztacie Zamawiającego. Autoryzacja zostanie udzielona Zamawiającemu na 

podstawie odrębnej umowy serwisowej. Przeglądy, obsługi, naprawy gwarancyjne i nieobjęte 

gwarancją będą odbywać się w warsztacie Zamawiającego działającego w tym zakresie jako 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) producenta autobusu.” 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielonej autoryzacji będzie odpowiadał czynnościom 

określonym w dokumentacji technicznej  producenta autobusu przekazanej wraz z pojazdem. 

Jeśli jakaś czynność naprawcza nie jest określona w dokumentacji producenta pojazdu może 

ona być wykonana przez Zamawiającego w uzgodnieniu z producentem pojazdu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że zakres udzielonej autoryzacji będzie odpowiadał czynnościom 

określonym w dokumentacji technicznej  producenta autobusu przekazanej wraz z pojazdem. 

Jeśli jakaś czynność naprawcza, nie jest określona w dokumentacji producenta pojazdu może 

ona być wykonana przez Zamawiającego w uzgodnieniu z producentem pojazdu. 

 

 

Pytanie 22. 

Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ, par. 7, ust. 1 napisał: 

„Wykonawca zapewniając nieodpłatną pomoc własnej stacji serwisowej, zapewnia obsługę 

przez serwis mobilny w siedzibie Zamawiającego. Wykonanie naprawy przez serwis mobilny 

nastąpi wyłącznie na wezwanie Zamawiającego w terminie do 4 dni od chwili zgłoszenia. Do 

okresu tego nie wlicza się sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy.” 

7.1. Prosimy doprecyzować, że czas naprawy serwisu mobilnego liczy się od daty zgłoszenia 

pod warunkiem, że zgłoszenie wpłynie do godz. 14:00, wpłynięcie zgłoszenia po tej godzinie 

powoduje liczenie czasu od dnia następnego. 
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7.2. Zamawiający wymaga przystąpienia przez serwis techniczny do naprawy i obsługi, zapis 

jest nieprecyzyjny, może to budzić kontrowersje w przypadku oceny spełnienia warunku. 

Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wstępnej diagnozy jest już przystąpieniem do 

naprawy. 

7.3. Czy Zamawiający w szczególnych przypadkach dopuści ustalenie innego terminu 

wykonania naprawy, za zgodą obu stron? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma 4 dni na 

naprawę zgłoszonej usterki. Np. jeżeli zgłoszenie będzie w piątek (bez ograniczeń godzin 

zgłoszenia) to poniedziałek będzie traktowany jako 1 dzień terminu wykonania naprawy.  

 

 

Pytanie 23. 

Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ, par. 7, ust. 2  oraz 3 napisał: 

„2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wadach seryjnych (które wystąpiły w innych 

pojazdach i zachodzi prawdopodobieństwo, że wystąpią pojazdach będących posiadaniu 

Zamawiającego) i zleci niezwłocznie usunięcie tych wad, na swój koszt oraz ryzyko, także po 

upływie okresu gwarancji. W przypadku gdyby usunięcie takich wad mogło nastąpić 

wyłącznie w siedzibie Wykonawcy zapewni pojazdy zastępcze o takich samych parametrach. 

3. Jeżeli w związku z naprawą dokonywaną w okresie gwarancji pojazd zostanie wyłączony z 

ruchu na okres powyżej 14 dni, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy o tych samych 

parametrach lub pokryje koszty najmu takiego pojazdu.” 

8.1. Czy Zamawiający zaakceptuje zastępcze autobusy spalinowe, spełniające min. normę 

Euro 5? 

8.2. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek dostarczenia pojazdu zastępczego dotyczy awarii 

wykluczających pojazd z ruchu. 

8.3. Prosimy o potwierdzenie, że termin 14 dni dotyczy dni roboczych tj. od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad pkt. 8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania autobusu zastępczego 

spełniającego min. normę Euro 5. 

Ad pkt. 8.2. Zamawiający potwierdza, że obowiązek dostarczenia pojazdu zastępczego 

dotyczy awarii wykluczających pojazd z ruchu. 

Ad pkt. 8.3. Zamawiający  nie potwierdza, że termin 14 dni dotyczy dni roboczych tj. od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Jednocześnie Zamawiający  zmienia w zał. nr 7 do SIWZ, par. 7, ust. 3 na nast. brzmienie: 

Jeżeli w związku z naprawą dokonywaną w okresie gwarancji pojazd zostanie wyłączony z 

ruchu na okres powyżej 14 dni, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy o tych samych 

parametrach lub pokryje koszty najmu takiego pojazdu. Poprzez pojazd o tych samych 

parametrach rozumie się w szczególności: zachowanie tych samych wymiarów, kolorystyki, 

systemów informacji pasażerskiej, kasowników oraz automatu biletowego.  

 

Pytanie 24. 

Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ, par. 7, ust. 2  oraz 3 napisał: 

„3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wadliwej części Zamawiający złoży pisemne 

zamówienie na nową część, określając numer katalogowy elementów oraz termin 
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dostarczenia, z tym, że nie może być on dłuższy niż 48 godzin od daty wysłania zamówienia. 

Do okresu tego nie wlicza się czasu pomiędzy godziną 24 w piątek, a godziną 24 w niedzielę i 

świąt ustawowo wolnych od pracy.” 

Prosimy doprecyzować, że czas realizacji zamówienia liczy się od daty zamówienia pod 

warunkiem, że zamówienie wpłynie do godz. 14:00, wpłynięcie zamówienia po tej godzinie 

powoduje liczenie czasu od dnia następnego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapisy SIWZ  

 

Pytanie 25. 

Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ, par. 10, ust. 4 napisał: 

„Wykonawca zobowiązuje się organizować okresowe szkolenia pracowników w celu 

zapewnienie właściwego poziomu obsług i napraw. Zamawiający w miarę możliwości 

delegować będzie odpowiednich pracowników na szkolenia przewidziane przez Wykonawcę.” 

Prosimy o potwierdzenie, że okresowe szkolenia pracowników będą wykonywane na koszt 

Zamawiającego.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia  w zał. nr 7 do SIWZ, par. 10, ust. 4 na następujące brzmienie: 

„Wykonawca na żądanie i koszt Zamawiającego zobowiązuje się organizować okresowe, 

dodatkowe szkolenia pracowników w celu zapewnienie właściwego poziomu obsług i 

napraw.” 

 

 

Pytanie 26. 

Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ, par. 11 napisał: 

„2. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 250 złotych za każdy dzień opóźnienia: 

1) w dostawie części zamiennych, 

2) w opóźnieniu w interwencji serwisu mobilnego, 

3) z tytułu braku dostarczenia dokumentu, o którym mowa w § 14 ust. 7, za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia, w którym upłynął termin wskazany w § 14 ust. 7. Kara umowna naliczana 

będzie za każde ze zdarzeń z osobna. 

3. W przypadku opóźnienia w wymianie wadliwego pojazdu na wolny od wad Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4000 złotych za każdy dzień opóźnienia. 

Okres opóźnienia oblicza się od dnia wskazanego w wezwaniu jako termin wykonania 

wymiany.” 

11.1. Prosimy o potwierdzenie, że kary zostaną naliczone za każdy dzień wyłączenia 

pojazdów z eksploatacji. Wyłączenie autobusu z eksploatacji, powinno być uzasadnione 

względami eksploatacyjnymi lub bezpieczeństwa ruchu, określonymi we właściwych 

przepisach państwowych i wewnętrznych, z zachowaniem niezbędnych funkcji użytkowych, z 

punktu widzenia kierowcy i pasażerów. 

11.2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kar obowiązujących za każdy dzień 

opóźnienia, będą one naliczane za każdy dzień roboczy opóźnienia tj. od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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BLOK PYTAŃ NR 3 
 

Pytanie 1. 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Autobusów  

strona 1. 

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Jako nowy uważa się  pojazd, którego przebieg w 

momencie dopuszczenia pojazdu do obsługi linii komunikacyjnych nie może być wyższy niż 

800 km.” ?  

Prośba nasza wynika z faktu, że każdy wyprodukowany autobus musi pokonać pewną ilość 

kilometrów w trakcie jazd testowych oraz odbioru wstępnego, a następnie dojechać do 

siedziby Zamawiającego na odbiór końcowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy strony 1 Załącznika nr 1 do SIWZ, dotyczące definicji nowego 

pojazdu na: 

„Pojazdy dostarczane w ramach niniejszego postępowania muszą być fabrycznie nowe, tj. nie 

używane uprzednio. Jako nowy uważa się pojazd, którego przebieg w momencie dostarczenia 

pojazdu do siedziby Zamawiającego nie może być wyższy niż 500 km i został wyprodukowany 

nie wcześniej niż 5 miesięcy przed terminem dostawy.  Jeżeli przejazd pojazdu z miejsca 

produkcji do siedziby Zamawiającego przekracza odległość 500 km, próg może zostać 

adekwatnie powiększony (na wniosek Wykonawcy) i wynikać z odległości pomiędzy miejscem 

produkcji a siedzibą Zamawiającego, jednak nie więcej niż 1000 km;” 

 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Autobusów  

pkt 7 ppkt 7.2. 

Czy Zamawiający dopuści wykonanie poszycia dachu z laminatu poliestrowego typu Pecolit ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 7, ppkt 7.2. załącznika nr 1 - Opis Przedmiotu 

Zamówienia, nadając mu brzmienie: 

„Dach ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej gat. 1,4003 wg PN-EN 10088 i/lub 

aluminium, i/lub z kompozytowych tworzyw sztucznych. Dach autobusu musi być 

dostosowany do wykonywania na nim czynności serwisowych przez mechaników (musi 

wytrzymać obciążenie co najmniej 2 osób o wadze ok. 85 kg każdy).”   

 

 

Pytanie 3. 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Autobusów  

pkt 7 ppkt 7.3. 

Czy Zamawiający dopuści poszycie boczne pod linią okien wykonane z aluminium ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 7, ppkt 7.3. załącznika nr 1 - Opis Przedmiotu 

Zamówienia, nadając mu brzmienie: 

„Poszycie boczne pod linią okien podzielone pionowo, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 

1,4003 wg PN-EN 10088, aluminium i/lub tworzyw sztucznych z preferowaną możliwością 

naprawy i wymiany elementów (paneli) bez stosowania technik spawania, zgrzewania, 

klejenia, nitowania.” 

 

 

Pytanie 4. 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Autobusów  

pkt 7 ppkt 7.5 

Czy Zamawiający dopuści wykonanie jednej klapy serwisowej umiejscowionej w tylnej 
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części autobusu poniżej linii okien, otwieranej na bok, kąt otwarcia powyżej 90
0 
? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 7, ppkt 7.5. załącznika nr 1 - Opis Przedmiotu 

Zamówienia, nadając mu brzmienie: 

"Klapy schowków obsługowych oraz klapy komory silnika zewnętrzne mocowane do 

nadwozia na zawiasach oraz otwierane do góry — zabezpieczane w pozycji otwartej w sposób 

wykluczający samoczynne zamknięcie, kąt otwarcia co najmniej 110°, dopuszcza się niniejszy 

kąt otwarcia dla klap usytuowanych w górnej części nadwozia, w linii okien - otwierane na 

bok — kąt otwarcia co najmniej 90°. Dopuszcza się wykonanie jednej klapy serwisowej 

umiejscowionej w tylnej części autobusu, za 3 drzwiami, poniżej linii okien, otwieranej na 

bok, kąt otwarcia powyżej 90°. Wszystkie zamykane (otwierane) jednym kluczem, np. typu 

„kwadrat". Wszystkie pokrywy obsługowe wyposażone w odpowiednie zamknięcia 

uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy. 

 

 

Pytanie 5. 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Autobusów  

pkt 11 ppkt 11.5 

Czy Zamawiający dopuści montaż akumulatorów na obrotowej platformie, zabezpieczonych 

przed samoczynnym wysunięciem ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. To rozwiązanie pokrywa się z Załącznikiem nr 1 

do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 11, ppkt. 11.5 

 

 

Pytanie 6. 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Autobusów  

pkt 19 ppkt 19.9 

Czy Zamawiający dopuści miejsce na wózek dziecięcy usytuowany przy lewej ścianie 

autobusu przed miejscem na wózek inwalidzki ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 7. 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Autobusów  

pkt 38 ppkt 38.3. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kompletnego oprogramowania (wraz z 

licencją) i urządzenia do diagnostyki (laptop oraz interfejs diagnostyczny z łącznością 

przewodową z komputerem diagnostycznym). ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 8. 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Autobusów  

pkt 39 ppkt 39.4. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej do 

7 dni roboczych ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 9. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 4 ust. 1 pkt 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstępny odbiór techniczny z co najmniej 1 tygodniowym 

wyprzedzeniem przed planowanym terminem odbioru końcowego ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że zachowanie terminu 

wynikającego z umowy ma za zadanie ułatwienie pracy Wykonawcy, ze względu na 

możliwość usunięcia ew. usterek i zastrzeżeń zauważonych podczas odbiorów wstępnych.  

 

 

Pytanie 10. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 4 ust. 2 pkt 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przedmiotu umowy z co najmniej 3 dniowym 

wyprzedzeniem przed planowanym terminem odbioru określonym w § 2 ust. 4 ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Autobusy po dostawie do Zamawiającego muszą 

przejść proces certyfikacji ze strony ZTM Warszawa. Jest to element odbiorów końcowych. 

Podczas tego procesu należy m.in. wykonać jazdy próbne na liniach autobusowych, dokonać 

próbnego liczenia pasażerów przez bramki liczące, sprawdzenia działania systemów 

informacji pasażerskiej i wiele innych czasochłonnych czynności.  

 

 

Pytanie 11. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 5 ust. 2 pkt 2. 

Czy Zamawiający dopuści gwarancję na okres 8 lat na występowanie korozji poszyć 

zewnętrznych, podwozia oraz szkieletu nadwozia i podwozia, z zastrzeżeniem wykonywania 

raz w roku czynności konserwacyjnych zgodnie z Instrukcją Obsługi Pojazdu oraz 

potwierdzenia wykonania tych czynności w Książce Gwarancyjnej Pojazdu ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści gwarancję na okres 8 lat na występowanie korozji poszyć 

zewnętrznych, podwozia oraz szkieletu nadwozia i podwozia, z zastrzeżeniem wykonywania 

raz w roku czynności konserwacyjnych zgodnie z Instrukcją Obsługi Pojazdu oraz 

potwierdzenia wykonania tych czynności w Książce Gwarancyjnej Pojazdu, pod warunkiem 

wykonywania tych czynności na koszt i staraniem Wykonawcy. 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 7 do SIWZ Wzór Umowy 

§ 5 ust. 2 pkt 2 na: 

"na okres 8 lat na występowanie korozji poszyć zewnętrznych, podwozia oraz szkieletu 

nadwozia i podwozia, co oznacza, że gwarantuje, iż korozja lub przełomy zmęczeniowe lub 

inne pęknięcia nie wystąpią w tym okresie, a w przypadku, gdyby korozja lub przełomy 

zmęczeniowe lub inne pęknięcia wystąpiły, zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany całych 

elementów na których to wystąpiło. Gwarancja Wykonawcy nie jest wyłączana ani 

ograniczana, nie zastrzeżono także dodatkowych warunków wykonania uprawnień, w 

szczególności: nie ma obowiązku wykonywania przez Zamawiającego dodatkowych 

konserwacji w okresie na jaki udzielono gwarancji, brak limitu kilometrów, brak limitu 

godzin eksploatacji, nie ustalono szczególnych warunków eksploatacji, nie ustanawia się 

zakazu umieszczenia i usuwania reklam wykonanych techniką wyklejania folią, brak zakazu 

umieszczenia informacji dla pasażerów wewnątrz i na zewnątrz pojazdów, w tym numeru 

pojazdu czy też linii, brak zakazu montażu urządzeń służących wykonaniu zadań przez pojazd, 

w tym monitoringu, rejestratorów czasu urządzeń łączności itp.  

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania raz w roku dodatkowych czynności 

konserwacyjnych zgodnie z Instrukcją Obsługi Pojazdu, pod warunkiem wykonywania tych 

czynności na koszt i staraniem Wykonawcy." 
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Pytanie 12. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 6 ust. 2 pkt 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by będące warunkiem gwarancji coroczne czynności 

konserwacyjne wykonywał Wykonawca ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 11. 

 

 

Pytanie 13. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 6 ust. 2 pkt 2. 

Prosimy o zmniejszenie stawki rozliczeniowej za godzinę pracy do wysokości 100,00 złotych 

netto. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 14. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 8 ust. 3. 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie informacji jaki jest przewidywany okres 

eksploatacji pojazdów, w którym trzeba będzie aktualizować katalogi. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przewiduje 15 letni okres eksploatacji autobusów. W związku z tym 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 8 ust. 3. I nadaje mu 

brzmienie: 

„Katalogi części zamiennych i eksploatacyjnych będą bez odrębnego wynagrodzenia, 

aktualizowane na bieżąco bez konieczności dodatkowego wezwania przez okres co najmniej 

15 lat.” 

 

 

Pytanie 15. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 9 ust. 3. 

Prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia nowej części na nie krótszy niż 120 godzin od 

daty wysłania zamówienia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 16. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy § 11 ust. 1. 

Wysokość kary umownej naliczana jest od kwoty brutto. W ocenie Wykonawcy taki model 

naliczania kar umownych, przyjmujący jako podstawę wartość brutto a nie netto, jest 

sprzeczny z zasadą równego traktowania, do której przestrzegania Zamawiający zobowiązany 

jest na podstawie art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wynika to z faktu, że w 

przypadku wykonawcy zagranicznego, inaczej niż w przypadku wykonawcy krajowego, cena 

brutto nie obejmuje podatku VAT, co oznacza, że ostatecznie będzie niższa, niż w przypadku 

wykonawcy krajowego. W konsekwencji spowoduje to, że ewentualne kary umowne płacone 

przez wykonawcę zagranicznego będą niższe niż w przypadku wykonawcy krajowego. 

Dlatego też wnosimy o zmianę § 11 poprzez zastosowanie jako podstawy naliczania kar 

umownych kwoty netto. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 14 z bloku pytań nr 2.  
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Pytanie 17. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 11 ust. 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis: „W przypadku opóźnienia w wydaniu autobusu, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości netto 

przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.” ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 14 z bloku pytań nr 2.  

 

 

Pytanie 18. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 11 ust. 2 pkt 3. 

Prosimy o doprecyzowanie czy kara w tym wypadku naliczana jest za zwłokę czy za 

opóźnienie ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
W przypadku dokumentu, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy kara będzie 

liczona za zwłokę z tytułu braku dostarczenia dokumentu.  

 

 

Pytanie 19. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 11 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis: „W przypadku opóźnienia w wymianie wadliwego 

pojazdu na wolny od wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

250 złotych za każdy dzień opóźnienia” ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 20. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 11 ust. 6 

Czy Zamawiający dopuści zapis: „ Zamawiający w przypadku nie wykonania obowiązków 

określonych umową po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, może dokonać tych czynności 

samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy – według swojego uznania.” ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 21. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 11 ust. 7 

 

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania przez Wykonawcę.”? Wykonawca nie ma wpływu na czas dostarczenia 

przez pocztę wysłanego wezwania i termin płatności nie powinien z tej racji ulegać skróceniu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 11 ust. 7 na 

następujące brzmienie: 

„Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę”. 

 

 

 

Pytanie 22. 

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 16 ust. 1 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez podanie informacji w jakim terminie od zaistnienia 

opisanych tu zdarzeń Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 16 ust. 1 nadając mu 

brzmienie: 

„ 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części, bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów czy kar, za zwrotem wszelkich dokonanych na rzecz Wykonawcy wpłat, 

w terminie 14 dni od daty wystąpienia następujących zdarzeń: 

1) Autobus nie zostanie wydany w terminie przewidzianym umową, a opóźnienie w 

wydaniu przekraczać będzie 30 dni. 

2) Autobus nie nadaje się do umówionego użytku, w szczególności na skutek jego wad. 

Uprawnienie to może zostać wykonane w przypadku, gdy na skutek wad  dokonano 

wymiany pojazdu i pomimo wymiany w pojeździe ujawniły się wady uprawniające 

Wykonawcę do ponownej wymiany pojazdu, albo Wykonawca, pomimo, iż zachodzą 

przesłanki uzasadniające wymianę pojazdu na wolny od wad, odmawia dokonania 

wymiany”.  

 

 

 

 

BLOK PYTAŃ NR 4 
 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobusy fabrycznie 

nowe z w których przebieg będzie wynosił 3.000 km? Wynika to z transportu autobusów z 

fabryki do Polski. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 1 z bloku pytań nr 3. 

 

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobusy wyposażone 

w automatyczną skrzynie biegów z zintegrowanym intarderem ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, o ile spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 4. 

 

 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobusy w których 

szkielet podwozia i nadwozia będzie wykonany ze stali węglowej S420MC zabezpieczonej 

przeciw korozji metodą kataforezy ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Informacja o budowie kratownicy zawarta jest w załączniku nr 1- Opis Przedmiotu 

Zamówienia pkt. 6. 

 

 

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobusy w których 

dach będzie wykonany z materiałów kompozytowych (tworzywo sztuczne)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 2 z bloku pytań nr 3. 

 



21 

 

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobusy w których 

poszycie boczne pod linią okien podzielone pionowo będzie wykonane z aluminium ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 3 z bloku pytań nr 3. 

 

 

 

 

BLOK PYTAŃ NR 5 
 

Pytanie Wykonawcy 1) 
28.8.1. wysokokontrastowy wyświetlacz o jasności co najmniej 300 cd/m², automatycznie 

włączający przy słabym oświetleniu zewnętrznym podświetlenie dla zapewnienia wygodnego i 

bezproblemowego korzystania z automatu w każdym oświetleniu, 

Nasze biletomaty są tak zaprojektowane,  że podświetlenie działa zawsze gdy jest 

wyświetlane menu sprzedażowe. Ekrany są wysokiej jasności i nie posiadają dynamicznej 

kontroli,  

Pytanie: czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. To rozwiązanie nie jest sprzeczne z wymogami Zamawiającego. 

 

 

Pytanie Wykonawcy 2) 
28.8.7. moduł archiwizowania danych przez okres co najmniej trzech miesięcy, na dwóch 

niezależnych dyskach fizycznych, 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ, jeżeli automat będzie posiadał jeden 

dysk fizyczny, a dodatkowo dane będą magazynowane na zewnętrznych serwerach?  

Takie rozwiązanie daje zaletę w przypadku fizycznego zniszczenia biletomatu np. całkowite 

spalenie w przypadku pożaru pojazdu ponieważ dane są w dwóch różnych lokalizacjach. 

Pytanie: czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. To rozwiązanie nie jest sprzeczne z wymogami Zamawiającego. 

 

 

Pytanie Wykonawcy 3) 

28.28. Automat musi posiadać wszystkie certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez polskie 

prawo (Certyfikat CE, ISO 9001:2000, ISO 14001, certyfikaty wystawione przez producentów 

dla poszczególnych elementów automatu). 

Jako producent automatu deklarujemy i wystawiamy certyfikat na cały biletomat, a nie każdy 

elementów z osobna.  

Pytanie: czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

 

 

Pytanie Wykonawcy 4) 

28.31. Automat może pozostawać wyłączony na czas postoju na przystanku krańcowym, jeżeli 

układ elektryczny pojazdu nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania automatu – automat 

powinien włączyć się ponownie na minutę przed czasem odjazdu. 

Automat biletowy nie posiada danych na temat godziny odjazdu. To kierowca decyduje o 

uruchomieniu biletomatu. 
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Czy zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z wymaganiami automat nie musi być 

wyłączany podczas postoju autobusu. 

 

 

 

 

BLOK PYTAŃ NR 6 
 

Pytanie Wykonawcy 1. 
Pytanie do pkt. 27.3.2. w załączniku nr 1 OPZ, Czy niezbędnym jest aby SPO posiadał 

fizyczne urządzenie „sterownik”? W przypadku dostawcy systemów SIL i SPOzP 

(kasowników) nie byłoby konieczności wymogu dostarczenia dodatkowego sterownika, co 

dla Zamawiającego obniżyłoby ilość urządzeń instalowanych w pojazdach oraz obniżyłoby 

koszty dostawy urządzeń i koszty związane z integracją protokołu komunikacyjnego 

pomiędzy SPOzP a SIL. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie ma wymogu aby System Pobierania Opłat za Przejazdy 

(kasowniki) miał oddzielny niezależny sterownik.  System powinien być zintegrowany ze 

sterownikiem Systemu Informacji Liniowej, który dla sterownika SPOzP pełni nadrzędną 

rolę. 

 

 

Pytanie Wykonawcy 2. 

Pytanie do pkt. 27.11 w załączniku nr 1 OPZ. Wykonawca wnioskuje aby urządzenia systemu 

pobierania opłat za przejazdy (kasowniki) były lub mogły być włączone podczas postoju na 

przystanku końcowym (gdy nie ma wybranej linii są zablokowane). Opisane rozwiązanie jest 

zgodne z wymaganiami ZTM. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby urządzenia systemu pobierania opłat za przejazdy 

(kasowniki) były lub mogły być włączone podczas postoju na przystanku końcowym. 

 

 

Pytanie Wykonawcy 3. 

Pytanie do pkt. 17.12 w załączniku nr 1 do OPZ Wykonawca wnioskuje aby urządzenia 

systemu pobierania opłat za przejazdy (kasowniki) były lub mogły być blokowane podczas 

obsługi zdarzeń przewozowych, które nie wymagają wnoszenia opłat za przejazdy.  W 

opisanym przypadku pasażer jest jednoznacznie informowany, że kasownik jest zablokowany, 

a w przypadku jego wyłączenia pasażer może przypuszczać że jest zepsuty i wnosić 

reklamacje. Powyższa propozycja jest zgodna z wymaganiami ZTM.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.  

 

 

 

BLOK PYTAŃ NR 7 
 

Pytanie Wykonawcy nr 1. 
Pytanie do załącznika nr 1 OPZ do punktów: 28.8.7 i 28.14. 

Czy oczekiwanie Zamawiającego w zakresie danych archiwalnych wynika z wymagań ZTM? 

Czy dane archiwalne muszą być przetrzymywane przez okres 3 miesięcy nawet jeżeli zostały 
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przetransferowane z sukcesem do systemu zarządzającego Operatora? Czy też w wyżej 

opisanym przypadku mogły zostać usunięte po potwierdzeniu prawidłowości zrealizowanej  

transmisji danych do systemu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 2 z bloku pytań nr 5. 

 

 

Pytanie Wykonawcy nr 2. 
Pytanie do pkt. 28.31 w załączniku nr 1 OPZ. Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający 

zmienił zapis i urządzenie systemu sprzedaży biletów (automat biletowy) było włączone przez 

cały czas postoju pojazdu na przystanku krańcowym (możliwość aktywowania przez 

pasażerów WKM oraz biletów internetowych). Opisane rozwiązanie nie pozostaje w  

sprzeczności z wymaganiami ZTM. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 4 

z bloku pytań nr 5. 

 

 

Pytanie Wykonawcy nr 3. 
Pytanie do załącznika nr 1 OPZ do punktu 25.9 Tablica wewnętrzna informacyjna ppkt. 

25.9.1. Czy tablica której rolę ma pełnić monitor LCD min 21,5” w ilości 2 szt. na pojazd ma 

pełnić wyłącznie rolę informacyjną prezentującą pasek Systemu Informacji Liniowej czy 

również prezentować inne dane np. emisję reklam? 

Jeżeli miałyby być prezentowane również reklamy tj. wymagany byłby system emisji reklam 

wówczas Wykonawca wnosi, żeby Zamawiający uzupełnił treść SIWZ i OPZ, o wymagania 

techniczne oraz funkcjonalne dot. urządzeń i systemu emisji reklam. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 25, ppkt 

25.9.5., dodając ppkt. „p”: 

„monitor musi umożliwiać wyświetlanie reklam, w dolnej części ekranu (ok. 75%wysokości)”  

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia w 

pkt. 33.1.3. i nadaje mu brzmienie: 

„Oparta wyłącznie na przekazie wizyjnym (elektroniczne systemy emisji reklam) – przekaz 

foniczny jest zabroniony. Do emisji reklam używane będą monitory podsufitowe o których 

mowa w pkt. 25.9. Przesył reklam do monitorów musi odbywać się bezprzewodowo, za 

pomocą komórkowej transmisji danych lub/i sieci WiFi. System może być zintegrowany ze 

sterownikiem informacji pasażerskiej.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie 

oprogramowanie umożliwiające zarządzanie i umieszczanie reklam. System emisji reklam 

musi obsługiwać co najmniej nast. formaty: AVI, MP4, MPEG, JPEG.” 

 

 

Pytanie Wykonawcy nr 4. 
Pytanie do załącznika nr 1 OPZ dot. pkt. 25.2.4 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie sterownika, który nie posiada trybu nocnego 

rozumianego jako zmianę kolorystyki, ale posiada interfejs uniwersalny, tzn. zapewniający 

dobrą widoczność zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych (ciemne tło i kolorowe, 

głównie jasne litery). Rozwiązanie to jest z powodzeniem stosowane w kilkuset pojazdach 

obsługujących linie zarządzane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. To rozwiązanie nie jest sprzeczne z wymogami Zamawiającego. 
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Zamawiający działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zmienia termin składania ofert w następujący sposób: 

 

Było:  

Pkt 11 siwz Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

11.4 Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2020 r. o godz. 10:00. 

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2020 r., o godzinie 10:15. 
 

Winno być:  

Pkt 11 siwz Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

11.4 Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2020 r. o godz. 10:00. 

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2020 r., o godzinie 10:15. 
 

Zamawiający jednocześnie przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie 

ogłoszenia o zamówieniu oraz dokonuje zmiany na miniPortalu.  

 

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część siwz.  

 

 

 

Dyrektor 

Ds. technicznych i przewozów 

/-/ 

Piotr Nowicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat/Wykonawcy/, 

2. Strona internetowa Zamawiającego, 

3. aa. 


