
        WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  

 

 Zduńska Wola, dnia 27 maja 2016 r. 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dzierżawa nowych niskowejściowych (niskopodłogowych) autobusów 

miejskich”. 

 

 

Wyjaśnienia 3 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2015, poz. 2164) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.  

w Zduńskiej Woli udziela niniejszym wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców –

uczestników niniejszego postępowania przetargowego. 

 

Pytania: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby jeden z sześciu autobusów, które zamierza zaoferować Wykonawca, 

wcześniej spełniał rolę autobusu demonstracyjno-targowego? Autobus spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego , objęty będzie  tożsamą gwarancją tak jak pozostałe pięć, nie nosi śladów eksploatacji i jest po 

niewielkim przebiegu. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dokona zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, 

poz. 2164) zwanej dalej ustawą, Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej 

Woli dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówienia pn.: „Dzierżawa 

nowych niskowejściowych (niskopodłogowych) autobusów miejskich” w następującym zakresie: 

1) w Rozdziale IV pkt 2 wstęp otrzymuje nowe brzmienie: 

"Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dzierżawa  

6 nowych niskowejściowych (niskopodłogowych) autobusów miejskich  jednej marki tego samego modelu 

przez okres 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu najmu, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowie dzierżawy. Autobusy muszą 

posiadać udokumentowany rok produkcji: 2015 lub 2016 oraz posiadać polskie świadectwo homologacji 

wydane przez ustawowo uprawniony organ. Przez nowy autobus Zamawiający rozumie również autobus 

pełniący wcześniej  rolę autobusu demonstracyjno-targowego, który nie nosi śladów użytkowania a jego 

przebieg wynosi nie więcej niż 20 tys. km., jednakże w przypadku zaoferowania takiego autobusu 



minimalny termin gwarancji określony w ppkt 3) wynosi odpowiednio: 

a) 2,5 roku na cały pojazd bez limitu kilometrów, 

b)  3,5 roku na uszkodzenia zewnętrznych powłok lakierniczych,  

c) 12,5 roku na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej.   

Autobusy muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami CE oraz spełniać niżej wymienione wymagania 

techniczne:" 

2) w Rozdziale X pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

"12. Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Na kopercie /opakowaniu/ umieścić: 

 nazwę i adres Zamawiającego 

 nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy 

 napis: 

„Oferta na dzierżawę nowych niskowejściowych (niskopodłogowych) autobusów miejskich” 

Nie otwierać przed 21 czerwca 2016  r. godz. 10.00" 

3) w Rozdziale XI pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2016 roku o godzinie 09:45" 

4) Treść Rozdziału XIII otrzymuje brzmienie: 

"Jawne otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o  

w Zduńskiej Woli, ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola  12, w dniu  21 czerwca 2016 roku o godz. 

10:00." 

 Wszystkie pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.  

 

Środki ochrony prawnej 

Przysługujące środki ochrony prawnej opisane są szczegółowo w Dziale VI ustawy Prawa zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015,  poz. 2164)- Środki ochrony prawnej art. 179; Odwołanie art. 180-198, Skarga do sądu 

art. 198a - 198 g. ustawy.  

  

  


