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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 28 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. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zmienia siwz w następujący sposób. 

 

Zamawiający zmienia zapisy pkt 13 siwz  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty w 

następujący sposób: 

 

Było: 

pkt 13.3. Przy ocenie ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

 

LP. KRYTERIUM WAGA 

1. Cena [C] całkowita brutto dostarczonych pojazdów 80 % 

2. Warunki techniczno-eksploatacyjne [Te] 20% 

 

Winno być: 

pkt 13.3. Przy ocenie ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

 

LP. KRYTERIUM WAGA 

1. Cena [C] całkowita brutto dostarczonych pojazdów 70 % 

2. Warunki techniczno-eksploatacyjne [Te] 30% 
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Zamawiający zmienia zapisy pkt 13.5 siwz i nadaje mu następujące brzmienie:  

 

pkt 13.5 Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów: 

 
1) CENA [C]- max 70 pkt.  

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto wg poniższego wzoru: 

 

𝑁𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗
 x 70 pkt. 

 

2) WARUNKI TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE [Te] – max 30 pkt. 
W powyższym kryterium warunki techniczno-eksploatacyjne oceniane będą wg 

poniższej tabeli:  Te= T1+T2+T3+T4+T5+T6 

LP. 
Nazwa badanego 

parametru 
Max. Liczba 
punktów 

Metodologia oceny 

T1.  

Podatność do napraw 
powypadkowych –
szyba przednia 

 

5 

 szyba przednia składająca się z 3 części (część górna -  
tablicy diodowej, część lewa i część prawa) 
podzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu 

5 pkt. 

 inne rozwiązanie szyby przedniej 
0 pkt. 

T2. 

Podatność do napraw 
powypadkowych –
podział poszycia 

 

7 

 Wykonanie poszycia bocznego w sposób 
umożliwiający wymianę jego poszczególnych 
elementów bez konieczności jego późniejszego 
klejenia, zgrzewania, nitowania lub spawania na całej 
wysokości licząc od dolnej krawędzi autobusu do 
podszybia 

7 pkt. 

 Zaoferowanie innego rozwiązania poszycia bocznego 
0 pkt. 

T3. 
Konstrukcja szkieletu 
podwozia – wykonanie 
antykorozyjne 

7 

 stal odporna na korozję, nierdzewna wg PN-EN-
10088, 

7 pkt. 

 zabezpieczenie przeciw korozji metodą katoferezy 
zanurzeniowej kpl. kratownicy 

0 pkt. 

T4. 

Spełnienie wymogów 
homologacji w zakresie 
wytrzymałości 
konstrukcji nośnej 
dużych pojazdów 
pasażerskich (Regulamin 
nr 66 Europejskiej 
Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG 
ONZ) – Jednolite przepisy 
dotyczące homologacji 
dużych pojazdów 
pasażerskich w zakresie 
wytrzymałości ich 
konstrukcji nośnej) 

5 

 spełnia  5 pkt. 

 nie spełnia 0 pkt 
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T5. 

Spełnienie wymogów w 
odniesieniu do palności 
wnętrza autobusu 
zgodnie z częścią I 
Regulaminu nr 118 
Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ) – Jednolite 
przepisy techniczne 
dotyczące palności 
materiałów używanych w 
konstrukcji niektórych 
kategorii pojazdów 
samochodowych oraz ich 
odporności na działanie 
paliw lub smarów 
[2015/622] 

3 

 spełnia 3 pkt. 

 nie spełnia 

0 pkt. 

T6. 
Udzielenie gwarancji na 
całość pojazdu  

3 
 3 lata 3 pkt. 

 2 lata 0 pkt. 

 

 

Zamawiający zmienia załącznik nr 2.2. do formularza ofertowego – Warunki techniczno - 

eksploatacyjne podlegającej ocenie punktowej i nadaje mu brzmienie zgodnie z załączonym 

poprawionym formularzem oferty. 

 

W konsekwencji powyższych zmian Zamawiający 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 05.02.2020 r. o godz. 10:00. 

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2020 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 14.02.2020 r. o godz. 10:00. 

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2020 r., o godzinie 10:15. 

 

Zamawiający jednocześnie przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie 

ogłoszenia o zamówieniu oraz dokonuje zmiany na miniPortalu.  

 

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część siwz.  

 

 

Dyrektor 

Ds. technicznych i przewozów 

/-/ 

Piotr Nowicki 

Otrzymują: 

1. Adresat/Wykonawcy/, 

2. Strona internetowa Zamawiającego, 

3. aa. 


