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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 11.01.2021 r.  

ZP.2/2020 

Numer Ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.: 2020/S  249-622331 

Identyfikator postępowania:  c483112b-a14e-4c2a-b065-ce9d799d05c3 

 

 

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 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia treść siwz w następujący 

sposób: 

 

BLOK PYTAŃ NR 1 

 

Pytanie Wykonawcy:  

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 Załącznika nr 1 do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia Autobusów strona 1 w następujący sposób: 

„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 800 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 Wykonawcy: 

2). 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: 

Tak, Zamawiający dopuści montaż akumulatorów na obrotowej platformie, zabezpieczonych 

przed samoczynnym wysunięciem.  
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Pytanie Wykonawcy: 

3). 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: 

Nie, Zamawiający nie dopuści miejsca na wózek dziecięcy usytuowany przy lewej ścianie 

autobusu przed miejscem na wózek inwalidzki. Zamawiający nie może dopuścić 

proponowanego rozwiązania z powodu nałożonych wytycznych przez Zarząd Transportu 

Miejskiego.  

 

Pytanie Wykonawcy: 

4). 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 zmienia zapisy pkt 38.3  Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia Autobusów nadając mu brzmienie: 

„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 lub przewodową z komputerem 

diagnostycznym). Program musi mieć możliwość sprawdzenia co najmniej nast. układów: 

silnika, skrzyni biegów, zawieszenia, hamulcowy, sterowanie drzwi, centralny układ 

elektryczny”.  

 

 

Pytanie Wykonawcy: 

5). 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: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Wykonawcy: 

6). 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. 
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Pytanie Wykonawcy: 

7). 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 Wykonawcy: 

8). Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 4 ust. 2 pkt 5 

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości wymaganych jazd testowych dla każdego autobusu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ilość jazd testowych uzależniony jest od procesu certyfikacji autobusu przez ZTM Warszawa. 

W ramach tego procesu muszą być wykonane co najmniej trzy jazdy próbne sprawdzające 

odrębne układy. Jeśli podczas tych testów wyjdą nieprawidłowości to testy ulegają 

powtórzeniu.  

 

Pytanie Wykonawcy: 

9). Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 4 ust. 2 pkt 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę zapisu: „ Koszty dostawy do miejsca 

dostawy oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia do momentu faktycznej 

dostawy obciążają wyłącznie Wykonawcę.”  ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Wykonawcy: 

10). 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: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

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

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zdjęcie z Wykonawcy obowiązków określonych w tym 

postanowieniu po upływie okresu gwarancji ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 7 ust. 2 poprzez 

usunięcie zapisu: „także po upływie okresu gwarancji”. Brzmienie § 7 ust. 2 wzoru umowy po 

zmianach: 

„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. W 
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przypadku gdyby usunięcie takich wad mogło nastąpić wyłącznie w siedzibie Wykonawcy 

zapewni pojazdy zastępcze o takich samych parametrach”. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

12). 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 Wykonawcy: 

13). 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: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Wykonawcy: 

14). Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 11 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 100,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Wykonawcy: 

15). 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 Wykonawcy: 

16). 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: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Wykonawcy: 

17). 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 zmienia zapisy § 11 ust. 6. wzoru umowy (załącznik nr 7 do siwz) w 

następujący sposób:  

„Zamawiający w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w 

§ 7 i 9 umowy, może bez dodatkowego wezwania dokonać tych czynności samodzielnie na 

koszt i ryzyko Wykonawcy – według swojego uznania”. 

 

 

Pytanie Wykonawcy: 

18). Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 14 ust. 2 pkt 1 

Czy Zamawiający ma w tym zapisie na myśli protokół odbioru końcowego autobusu ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający na myśli protokół odbioru końcowego zamówienia. 

Zamawiający zmienia zapisy § 14 ust. 2 pkt 1. wzoru umowy i nadaje mu brzmienie: 

„2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego,”. 

 

 

 

BLOK PYTAŃ NR 2 

 

1). Pytanie Wykonawcy: 

Pytanie do pkt. 27.3.2. w załączniku nr 1 OPZ, Czy niezbędnym jest aby SPOzP 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 niniejszym wyjaśnia, iż fizycznie za sterowanie i przekazywanie danych 

urządzeniom Systemu Poboru Opłat za Przejazdy (kasowniki), może być sterownik SIL bez 

konieczności odrębnego sterownika, jeśli posiada możliwości sterowania systemem SPOzP.  

 

 

2). Pytanie Wykonawcy: 

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 informuje że kasowniki mogą pozostawać włączone w czasie postoju na 

przystanku krańcowym. 
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3). Pytanie Wykonawcy: 

Pytanie do pkt. 27.12 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 informuje że dopuszcza aby kasowniki mogły być blokowane podczas obsługi 

zadań przewozowych, które nie wymagają wnoszenia opłat za przejazdy, bez konieczności 

ich wyłączania. 

 

 

4). Pytanie Wykonawcy: 
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: 

Zamawiający dopuści rozwiązanie sterownika, który nie posiada trybu nocnego rozumianego 

jako zmianę kolorystyki, ale posiada zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ pkt. 25.2.4 

rozwiązanie polegające na automatycznej regulacji jasności w zależności od natężenia 

oświetlenia. 

 

 

5). Pytanie Wykonawcy: 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przez Zamawiającego zapisów, iż odpowiedzialny za  

przekazywanie danych wymienionych w pkt 27.3, 27.7 i 27.8 urządzeniom Systemu Poboru 

Opłat za Przejazdy (kasowniki), może być zarówno sterownik SPOzP jak również sterownik 

SIL/SIP? 

Załącznik nr 1 OPZ 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. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający niniejszym wyjaśnia, iż fizycznie za sterowanie i przekazywanie danych 

urządzeniom Systemu Poboru Opłat za Przejazdy (kasowniki), może być sterownik SIL/SIP 

bez konieczności odrębnego sterownika, jeśli posiada możliwości sterowania systemem 

SPOzP.  
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BLOK PYTAŃ NR 3 
 

Pytanie 1. 

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 2. 

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 

również  z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym oraz aluminium. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuję że pod pojęciem „tworzywa sztuczne” dopuszcza również elementy 

poszycia bocznego wykonane z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym. 

 

 

Pytanie 3. 

Zamawiający w punkcie 7.7. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ pisze: 

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

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

będą również z nie wzmacnianych tworzyw sztucznych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy punktu 7.7. OPZ – załącznika nr. 1 do SIWZ: „Ściana przednia 

i tylna wykonana z tworzyw sztucznych oraz aluminium. Pod pojęciem „tworzywa sztuczne” 

dopuszcza się również elementy poszycia wykonane z tworzyw sztucznych wzmacnianych.” 

 

 

Pytanie 4. 

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: 

Tak . Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jeśli zostaną zachowane wymagania 

określone w punkcie 21.3.5. OPZ – załącznik nr. 1 do SIWZ. 
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Pytanie 5. 

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 dopuszcza zastosowanie wspólnej sprężarki 

klimatyzacji dla części pasażerskiej i kierowcy (fronbox).. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wspólnej sprężarki dla części pasażerskiej i kierowcy. 

 

Pytanie 6. 

Zamawiający w § 11 ust. 1 wzoru umowy pisze: 

„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” 

Zgodnie z tym zapisem (w przypadku opóźnienia w dostawie jednego z autobusów) 

naliczanie kary następuje od wartości drugiego pojazdu niedotkniętego opóźnieniem w 

dostawie. Czyli jeżeli wykonawca opóźni się w dostawie jednej sztuki autobusu zapłaci karę 

od całej wartości umowy. Prosimy o zmianę wysokości kar z tytułu opóźnienia w realizacji 

dostawy z 0,1% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia na 0,1% 

wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia ( 

osobno za każdy autobus ). 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 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. 

 

 

Pytanie 7. 

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

Odpowiedź Zamawiającego: 
Planowany przebieg to ok. 70 000 km rocznie. 

 

 

Pytanie 8. 

Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ, ust. 3.9. 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 wymagany przebieg obsługowy odnosi się do czynności 

wymagających wymiany części typu: filtry, oleje, płyny eksploatacyjne. 
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Pytanie 9. 

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.” 

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? 

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 10. 

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

„3) na okres ….. lat
2 

na powłoki lakiernicze, co oznacza, że zachowają one swoje 

właściwości ochronne przez wskazany okres. Charakteryzować się będą odpowiednią 

twardością, 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.” 

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

dotyczy zewnętrznych powłok lakierniczych nadwozia. 

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: 

1. Zamawiający potwierdza że gwarancja udzielona na powłokę lakierniczą nadwozia 

dotyczy zewnętrznych powłok lakierniczych nadwozia.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia wykazu dostępnych na rynku klejów 

folii samoprzylepnych stosowanych w nośnikach reklamy spełniających wymagania 

producenta. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zastosowanie odpowiednich 

foli samoprzylepnych w przypadku oznaczeń, o których mowa w punkcie 15. OPZ – 

załącznik nr. 1 do SIWZ, które ma wykonać Wykonawca. 
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Pytanie 11. 

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 12.  

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.” 

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. 

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. 

3. Czy Zamawiający w szczególnych przypadkach dopuści ustalenie innego terminu 

wykonania naprawy, za zgodą obu stron? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. pkt. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapisy SIWZ.  

Ad. pkt. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapisy SIWZ. 

Ad. pkt. 3. Zamawiający, zmienia zapisy § 7 ust. 1 wzoru umowy dodając zdanie: 

„Zamawiający w szczególnych przypadkach dopuści ustalenie innego terminu wykonania 

naprawy, za zgodą obu stron”. 

 

 

Pytanie 13. 

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.” 
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1. Czy Zamawiający zaakceptuje zastępcze autobusy spalinowe, spełniające min. normę  

Euro 5? 

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

wykluczających pojazd z ruchu. 

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. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania autobusu zastępczego 

spełniającego min. normę Euro 5. 

Ad. pkt. 2. Zamawiający potwierdza, że obowiązek dostarczenia pojazdu zastępczego dotyczy 

awarii wykluczających pojazd z ruchu. 

Ad. pkt. 3. Zamawiający  nie potwierdza, że termin 14 dni dotyczy dni roboczych tj. od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

Pytanie 14. 

Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ, par. 9, ust. 3 napisał: 

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

zamówienie na nową część, określając numer katalogowy elementów oraz termin 

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 SIWZ. 

 

Pytanie 15.  

Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ, par. 11  ust. 2 i 3 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.” 

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. 
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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. 

 

 

Pytanie 16.  

Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z gwarancji materiałów eksploatacyjnych oraz 

części ulegających zużyciu takich jak: 

- klocki hamulcowe, 

- normalnie zużywające się tarcze hamulcowe, 

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi), 

- ogumienie po przebiegu 100 000 km, 

- szkło przy uszkodzeniach mechanicznych, 

- bezpieczniki, 

- diody LED, żarówki, świetlówki, 

- pióra wycieraczek, 

- akumulatory (poza wadami fabrycznymi), 

- wkłady filtrów, 

- paski klinowe, 

- oleje smary i płyny eksploatacyjne, 

- wibroizolatory zespołu chłodnic? 

Niewykluczenie ww. części eksploatacyjnych, może wiązać się ze wzrostem ceny przedmiotu 

zamówienia.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy – załącznik nr 7 do siwz. W § 5 Gwarancja 

dodaje ust. 6. o treści: 

„6. Gwarancja nie obejmuje: 

materiałów eksploatacyjnych oraz części ulegających zużyciu takich jak: 

1) klocki hamulcowe, 

2) normalnie zużywające się tarcze hamulcowe, 

3) amortyzatory (poza wadami fabrycznymi), 

4) ogumienie po przebiegu 100 000 km, 

5) szkło przy uszkodzeniach mechanicznych, 

6) bezpieczniki, 

7) żarówki, świetlówki, (nie dotyczy oświetlenia typu LED, które podlega gwarancji); 

8) pióra wycieraczek, 

9) akumulatory (poza wadami fabrycznymi), 

10)  wkłady filtrów, 

11)  paski klinowe, 

12)  oleje smary i płyny eksploatacyjne.” 

 

 

Pytanie 17. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się na wyłączenie z gwarancji napraw 

powstałych w wyniku uszkodzeń na skutek: 

-działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, żwir, grad, 
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osady chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki 

roślinne itp., 

-uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji oraz będących wynikiem nie 

podjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań naprawczych 

mających na celu ograniczenie skutków awarii, 

-szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, w wyniku wypadków, kolizji, itp. 

Wykonawca nie jest w stanie określić kosztów skutków napraw wynikających z powyższych 

uszkodzeń. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zgadza się na wyłączenie z gwarancji napraw powstałych w wyniku uszkodzeń 

na skutek: 

a) działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt, kamienie, żwir, 

grad, osady chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), 

kwasy, soki roślinne itp., 

b) uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji oraz będących wynikiem nie 

podjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań 

naprawczych mających na celu ograniczenie skutków awarii, 

c) szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, w wyniku wypadków, kolizji, itp. 

Zamawiający jednocześnie zmienia zapisy wzoru umowy – załącznik nr 7 do siwz. W § 5 

Gwarancja dodaje ust. 7. o treści: 

„7. Gwarancja nie obejmuje napraw powstałych w wyniku uszkodzeń na skutek: 

1) działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt, kamienie, żwir, 

grad, osady chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), 

kwasy, soki roślinne itp., 

2) uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji oraz będących wynikiem nie 

podjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań 

naprawczych mających na celu ograniczenie skutków awarii, 

3) szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, w wyniku wypadków, kolizji, itp.” 

 

Pytanie 18. 

Dotyczy zał. nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy, par. 5 ust. 2 ppkt 2, stanowiący o gwarancji 

ośmioletniej na występowanie korozji.  

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako dodatkowe konserwacje rozumie zabiegi 

wykraczające poza obowiązkowe uzupełnianie ubytków konserwacji podwozia wynikające z 

eksploatacyjnego zużycia, zawarte w planie przeglądów. 

2. Ponieważ, Wykonawca nie może odpowiadać za mechaniczne uszkodzenia powodujące 

ubytki konserwacji  prowadzące do powstawania ognisk korozji, prosimy o potwierdzenie, że 

zapis ten nie dotyczy ubytków konserwacji powstałych na skutek mechanicznego uszkodzenia 

konserwacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1. Potwierdzamy że, Zamawiający jako dodatkowe konserwacje rozumie zabiegi 

wykraczające poza obowiązkowe uzupełnianie ubytków konserwacji podwozia wynikające z 

eksploatacyjnego zużycia, zawarte w planie przeglądów. 

Ad. 2. Zamawiający potwierdza, że zapis ten nie dotyczy ubytków konserwacji powstałych na 

skutek mechanicznego uszkodzenia konserwacji. 
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BLOK PYTAŃ NR 4 

 

 

Pytanie 1. 

Dotyczy: SIWZ, Pkt. 4. Termin wykonania zamówienia. 

Proces produkcyjny autobusu od momentu złożenia zamówienia w fabryce do momentu 

dostawy, w zależności od stopnia skomplikowania konfiguracji autobusu, wynosi około 

siedmiu-ośmiu miesięcy. Procedury produkcyjne z uwagi na unikatowe wymagania oraz 

indywidualne wyposażenia dla każdego Zamawiającego z osobna, przewidują metodę „just in 

time” tzn. autobusy produkowane są pod konkretne zamówienie i w związku z powyższym 

nie ma możliwości przyspieszenia tego terminu. W związku z powyższym czy Zamawiający 

wydłuży termin realizacji zamówienia do 10 miesięcy  od daty podpisania Umowy 

uwzględniając, że dostawa zostanie zrealizowana w 2021 roku? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy: SIWZ, Pkt. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty, ppkt. 13.6, 2) 

Warunki techniczno- eksploatacyjne, Tabela – T1. Podatność do napraw powypadkowych – 

podział poszycia. 

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów przez zapewnienie 

maksymalnej wytrzymałości nadwozia na odkształcenie i optymalną estetykę, w kryterium 

„Podatność do napraw powypadkowych - podział poszycia”  przyzna 5 punktów za 

technologie mocowania bocznego jego poszczególnych elementów metodą klejenia, 

zgrzewania, nitowania lub spawania? 

Taki rodzaj mocowania zapewnia: 

- należytą wytrzymałość i trwałość połączeń, 

- zapewnia dużą sztywność nadwozia, 

- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia pęknięć zmęczeniowych powłoki lakierowej, 

- nie podnosi w istotny sposób kosztów naprawy powypadkowej. 

Blachy mocowane trwale do szkieletu, przy zastosowania technologii wklejania, spawania 

albo zgrzewania, właściwie zabezpieczone, nie wymagają wymiany podczas całego okresu 

eksploatacji autobusu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 3. 

Dotyczy: SIWZ, Pkt. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty, ppkt. 13.6, 2) 

Warunki techniczno- eksploatacyjne, Tabela – T2. Konstrukcja szkieletu podwozia – 

wykonanie antykorozyjne. 

Czy Zamawiający, mając na uwadze zapewnienie maksymalnej trwałości nadwozia oraz 

optymalną ochronę antykorozyjną autobusu, przyzna w kryterium wykonania 

antykorozyjnego 5 punktów za „zabezpieczenie przeciw korozji metodą kataforezy 

zanurzeniowej kpl. kratownicy”? 

Zabezpieczenie antykorozyjnie realizowane metodą kataforezy zanurzeniowej całego 

szkieletu nadwozia w zamkniętym cyklu technologicznym jest najskuteczniejszym rodzajem 

zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanym w produkcji pojazdów osobowych, użytkowych 

oraz autobusów. Technologia ta skutecznie zabezpiecza pojazdy przed korozja i jest 

stosowana od kilkunastu lat w produkowanych przez nas autobusach: turystycznych, 
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międzymiastowych, miejskich oraz minibusach. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 4. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, ust. 

3. Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy autobus, który będzie miał przebieg nie 

większy niż 3000 km?  

Proponowany przebieg, w chwili przekazania autobusu, wynika min. z konieczności 

przeprowadzenia dokładnych prób autobusu na terenie fabryki, transportu do Zamawiającego 

„na kołach” , w tym testów montażu systemu informacji pasażerskiej oraz samej weryfikacji 

stanu technicznego przed jego przekazaniem do Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w bloku pytań nr 1, pytanie nr 1. 

 

 

Pytanie 5. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 1. Podstawowe parametry użytkowe pojazdów, ppkt. 1.5 i 1.6 
W autobusach klasy MAXI występuje ograniczona przestrzeń, na której można rozmieścić 

siedzenia z bezpośrednim dostępem z niskiej podłogi. W obszarze tej przestrzeni musi być 

również wyznaczone miejsce na wózek inwalidzki lub wózek dziecięcy oraz biletomat. 

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie 

rozwiązania, w którym miejsce wyznaczone na wózek inwalidzki wraz z urządzeniem 

przytrzymującym i oparciem spełniające wymagania Załącznika 8 do Regulaminu nr 107 

EKG ONZ jest miejscem typu „kombi” i pełni jednocześnie funkcję miejsca na wózek 

dziecięcy, co jest zgodne z wymaganiami Załącznika 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ dla 

pojazdów sztywnych klasy pierwszej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie może dopuścić proponowanego 

rozwiązania z powodu nałożonych wytycznych przez Zarząd Transportu Miejskiego w 

Warszawie. 

 

  

Pytanie 6. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 3. Silnik, ppkt. 3.6 

Czy Zamawiający dopuści akustyczną i wzrokową sygnalizację spadku poziomu oleju w 

silniku poniżej dopuszczalnego poziomu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w punkcie  3.6. takie rozwiązanie wymaga.  

 

 

Pytanie 7. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 7. Poszycie zewnętrzne, ppkt. 7.2 

Czy Zamawiający dopuści stosowane powszechnie rozwiązanie blaszanego poszycia dachu, 

poddanego wraz z całym nadwoziem procesowi kataforezy? 

Zastosowanie blaszanego poszycia zapewnia należytą wytrzymałość konstrukcji nadwozia, 

poprawiając tym samym bezpieczeństwo oraz ułatwia czynności obsługowe. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 8. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 7. Poszycie zewnętrzne, ppkt. 7.3. 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie elementy poszycia nadwozia wykonane są 

zarówno z tworzyw sztucznych, aluminium jak i ze stali ocynkowanej zabezpieczonej metodą 

kataforezy zanurzeniowej wraz z całym szkieletem w zamkniętym cyklu technologicznym, 

zapewniając długoletnią i bezawaryjną eksploatację autobusu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 9. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 11. Instalacja elektryczna, ppkt. 11.7 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym poziom płynu AdBlue realizowany jest 

nieustannie wskaźnikiem analogowym, analogicznie do wskaźnika poziomu paliwa? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym poziom płynu AdBlue realizowany jest 

nieustannie wskaźnikiem analogowym. 

 

 

Pytanie 10. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 11. Instalacja elektryczna, ppkt. 11.12. 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie oświetlenie zewnętrzne autobusu będzie 

wykonane w technologii LED za wyjątkiem świateł mijania oraz światła cofania i światła 

przeciwmgłowego tylnego, w których zainstalowano energooszczędne i trwałe żarówki? 

Oświetlenie takie stosowane jest powszechnie w pojazdach komunikacji miejskiej ze względu 

na łatwość obsługi warsztatowej, niskie koszty eksploatacji jako części zamienne oraz, ze 

względu na bardzo mały łączny czas pracy, mały pobór energii, zapewniając przy tym 

wymagane natężenie oświetlenia lamp tylnych autobusu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 11. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 12. Okna, ppkt. 12.2 

 Czy Zamawiający dopuści szyby boczne i tylna o stopniu przyciemnienia 21% zapewniające 

doskonałą izolację termiczną w dni o dużym nasłonecznieniu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 12. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 14. Identyfikacja wizualna oraz estetyka, ppkt. 14.9 

Czy Zamawiający dopuści, ze względów technicznych budowy nowego rodzaju sufitu oraz 

wewnętrznych klap bocznych sięgających do samych okien, listwy aluminiowe zamontowane 

wzdłużnie na całej długości autobusu (po obydwu zewnętrznych stronach sufitu), w kolorze 

ciemno – czerwonym do których są mocowane również poręcze pionowe, spełniające 

wymagania estetyczne Zamawiającego? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie pod warunkiem, że w elementach osłon 

nadokiennych zastosowane zostaną elementy w kolorze ciemnoczerwonym tworzące pas o 

szerokości od 30 do 300 mm.  

 

 

Pytanie 13. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 17. Poręcze, uchwyty, wygrodzenia, ppkt. 17.1.3 

Czy Zamawiający dopuści autobus, w którym poręcze pionowe na całej wysokości będą 

dodatkowo zabezpieczone trwale przed korozją, poprzez zastosowanie grubej warstwy 

ocynku? 

Technologicznie nie jest możliwe trwałe połączenie poręczy wykonanych ze stali nierdzewnej 

z poręczami wykonanymi ze stali węglowych lakierowanych proszkowo. 

Proponowane rozwiązanie skutecznie zabezpiecza poręcze przed ich korozją. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie informuje, że nie ma potrzeby 

połączenia poręczy wykonanych ze stali nierdzewnej z poręczami wykonanymi ze stali 

węglowych, ponieważ możliwe jest wykonanie całych poręczy ze stali nierdzewnej. 

 

 

Pytanie 14. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 18. Fotele pasażerskie, ppkt. 18.4 

 Czy Zamawiający dopuści wszystkie uchwyty, podłokietniki, ograniczniki biodrowe itp. 

przeznaczone dla pasażerów, wykonane w kolorze szarym jeżeli zostały wykonane z tworzyw 

i nie lakierowane?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie może dopuścić proponowanego 

rozwiązania z powodu nałożonych wytycznych przez Zarząd Transportu Miejskiego w 

Warszawie. 

 

 

Pytanie 15. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 18. Fotele pasażerskie, ppkt. 18.5 

Czy Zamawiający dopuści autobus, w którym pokrycie foteli będzie wykonane z materiałów 

welurowych spełniających wymagania kolorystyczne ZTM Warszawa? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie może dopuścić proponowanego 

rozwiązania z powodu nałożonych wytycznych przez Zarząd Transportu Miejskiego. 

 

 

Pytanie 16. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 18. Fotele pasażerskie, ppkt. 18.9 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o rezygnację z wymogu doposażenia foteli 

zlokalizowanych od strony przejścia i umieszczonych na podestach w ograniczniki biodrowe. 

Regulamin EKG 107 nie wymaga takiego rozwiązania.   

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie może dopuścić proponowanego 

rozwiązania z powodu nałożonych wytycznych przez Zarząd Transportu Miejskiego. 
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Pytanie 17. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 20. Drzwi pasażerskie – wymogi, sterowanie, ppkt. 20.3.2 

Czy Zamawiający dopuści drugie drzwi autobusu otwierane do wewnątrz ze specjalnie 

„skróconą” ścianką działową przed drugimi drzwiami, gwarantujące bardzo dobry dostęp do 

wyznaczonego miejsca na wózek inwalidzki oraz wózek dziecięcy? 

Takie rozwiązanie jest już stosowane w pojazdach eksploatowanych w Warszawie, które są 

nadzorowane przez ZTM Warszawa. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie może dopuścić proponowanego 

rozwiązania z powodu nałożonych wytycznych przez Zarząd Transportu Miejskiego. 
 

 

Pytanie 18. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 22. Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, ppkt.22.1.3 

Z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne działania klimatyzacji w naszych autobusach oraz 

uwarunkowań techniczno-eksploatacyjnych autobusów, zwracamy się z prośbą do 

Zamawiającego o dopuszczenie możliwości pozostawienia możliwości ręcznego wyłączania 

klimatyzacji jako funkcji nadrzędnej dla kierowcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia ręcznego wyłączania klimatyzacji jako 

funkcji nadrzędnej dla kierowcy.  

 

Pytanie 19. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 22. Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, ppkt.22.1.9 oraz 22.1.10 

Wydajny układ klimatyzacji działa w trybie automatycznym i dąży do osiągnięcia zadanych 

temperatur i nie ma potrzeby posiadania rozwiązania pracy klimatyzacji w trybie specjalnym 

ale posiada możliwość ręcznego jej sterowania, w tym także jej wyłączenia. 

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego od odstąpienia od wymogu określonego w 

ppkt. 22.1.9 oraz 22.1.10. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie może dopuścić proponowanego 

rozwiązania z powodu nałożonych wytycznych przez Zarząd Transportu Miejskiego. 

 

 

Pytanie 20. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 34. Kabina prowadzącego pojazd, ppkt. 34.14. 

Czy Zamawiający dopuści przycisk blokujący odpowiednio I lub II połówkę pierwszych 

drzwi, co funkcjonalnie sprowadza się do wymagania Zamawiającego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. Zamawiający wymaga aby skrzydło drzwi dla kierowcy było sterowane osobno i 

niezależnie (odrębnym przyciskiem), z zachowaniem minimalnej szerokości wejścia dla 

pasażerów 550 mm. 

 

Pytanie 21. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 35. System gaśniczy, ppkt. 35.2.2 

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania spełniający wymogi Zamawiającego, 

certyfikowany przez światowe instytucje certyfikujące (w tym FIA – Międzynarodową 

Federację Automobilową), system gaśniczy zainstalowany w komorze silnika, którego 
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elementy składowe takie min. jak butla i ilość środka gaśniczego w niej czy ilość dysz 

gaśniczych są odpowiednio sparametryzowane z objętością komory silnika? 

Bardzo wysoka sprawność fabrycznie montowanego systemu gaśniczego nie wymaga 

jednocześnie montowania dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej w przestrzeni pasażerskiej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 22. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia autobusów, 

Pkt. 37. Inne urządzenia i wyposażenie, ppkt.37.1 

Czy Zamawiający zaakceptuje autobus, wyposażony w układ centralnego smarowania 

renomowanego światowego producenta, specjalnie opracowany do naszych autobusów, 

stosowany w ponad kilkudziesięciu tysiącach wyprodukowanych autobusów z pompą o 

stałym (nieprogresywnym) znamionowym ciśnieniu roboczym i postępowym rozdzielaczem 

smaru. 

Układ jest wyposażony w sygnalizację o awarii systemu oraz o rezerwie smaru w zasobniku 

na pulpicie kierowcy z elektronicznym zapisem pamięci pracy systemu smarowania z 

możliwością odczytu na podłączonym komputerze. 

Zastosowane przez nas rozwiązanie zapewnia optymalne smarowanie wszystkich punktów 

oraz dopasowuje ilość smaru i częstotliwość smarowania odpowiednio do jej potrzeby. 

Proponowany układ centralnego smarowania został wybrany do seryjnego stosowania w 

naszych autobusach po wielu testach i badaniach podobnych układów innych producentów, 

jako najlepszy i najbardziej wydajny. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie, jeśli spełni wymogi ppkt.37.1. 

 

 

 

Zmiana siwz: 

Zamawiający jednocześnie zmienia zapisy § 13 ust. 1. wzoru umowy nadając mu brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę: samodzielnie* lub przy użyciu 

podwykonawców*. (niepotrzebne wyciąć).”  

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część siwz.  
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