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Kościerzyna, dnia 08.05.2018r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
221.000 euro na realizację zadania pn. „Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich
autobusów na potrzeby transportu publicznego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1) Dotyczy zapisu w siwz, II szczegółowe wymagania, pkt 20 System informacji liniowej, ppkt 2. Tablica wewnętrzna.
Zamawiający opisuje: „tablica wewnętrzna w formie ekranu LCD z podświetlaniem LED i rozdzielczości 1920x1080 o
rozmiarze 22 cale (format 16:9) (…)”.
Uprzejmie proszę o odpowiedź:
Czy Zamawiający dopuści tablicę wewnętrzną w formie ekranu LCD z podświetleniem LED i rozdzielczości
1920x1080 o rozmiarze 23 cale (format 16:9)?
Zamawiający dopuszcza.
2) Czy Zamawiający dopuści autobus wyposażony w klapę dachową otwieraną ręcznie?
Zamawiający dopuszcza.
3) Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu autobus, w którym sterowanie pracą klimatyzacji i ogrzewania
odbywa się za pomocą dwóch niezależnych paneli sterujących, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie na desce
rozdzielczej?
Zamawiający dopuszcza.
4) Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę dysponującego polisą OC w zakresie prowadzonej działalności obejmującą
co najmniej okres trwania umowy oraz o sumie ubezpieczenia równiej 1 mln zł?
Zmianie ulega pkt. 16.1 lit. c) siwz i otrzymuje brzmienie: „ c) ubezpieczenie - polisa OC w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmująca co najmniej okres trwania umowy oraz o sumie
ubezpieczenia równej co najmniej 1 mln zł.”
5) Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który przed podpisaniem umowy wniesienie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości wartość wadium, tj.: 80.000 zł?
Wartość wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisano w pkt 17 siwz, tj. „Wykonawca,
przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie (…).”
6) Czy Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 5% zaoferowanej ceny
całkowitej podanej w ofercie?
Odp. jak w pkt 5).
7) Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę który wykaże się Autoryzowaną Stacja Obsługi w odległości 262 km od
siedziby Zamawiającego?
Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 5 ust. 7 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „W celu
zapewnienia możliwości obsługi gwarancyjnej poza warsztatami Zamawiającego/Użytkownika, Wykonawca musi
zorganizować najpóźniej do dnia dostawy pierwszego autobusu, autoryzowane serwisy posiadające możliwość
wykonania wszystkich usług serwisowych przy autobusach oferowanego typu, w tym pełnego zakresu napraw
powypadkowych nadwozi autobusów. Przynajmniej jedna wskazana przez Wykonawcę Autoryzowana Stacja
Obsługi (ASO) musi być usytuowana w odległości do 300 km od siedziby Zamawiającego/Użytkownika, z
wyjątkiem stacji wskazanej do wykonania najtrudniejszych napraw powypadkowych, która może znajdować się
w dowolnym miejscu na terenie Polski.”
Ponadto Zamawiający informuje, że:
1. W rozdziale 4 siwz – opis przedmiotu zamówienia w pkt I. Warunki ogólne dodaje się pkt 10 o brzmieniu:
„10. Warunki gwarancji, serwisu, szkolenia, doradztwa technicznego, dokumentacja, oprogramowanie znajdujące się
we wzorze umowy stanowią część opisu przedmiotu zamówienia.”;

2. zmianie ulega § 1 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapewnia, że dostarczone autobusy
są jednej marki i w jednym typie, identyczne pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji
i wyposażenia.”;
3. zmianie ulega § 4 ust. 3. pkt 3.1.1. wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „W okresie gwarancji na cały autobus,
wykonawca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu/Użytkownikowi komplet materiałów eksploatacyjnych (oleje,
filtry itp.) potrzebnych do wykonywania obsług techniczno-gwarancyjnych wymaganych przez producenta przy
zakładanym rocznym przebiegu pojazdu 80 tys. km, a także pokryje koszty robocizny przy założeniu jednego serwisu
gwarancyjnego rocznie.”;
4. w § 5 wzoru umowy wykreśla się ust. 10, ust. 13, ust.14, ust.16, ust.17;
5. zmianie ulega § 5 ust. 11 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
dostępu do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji autobusów
przez okres co najmniej 12 lat od daty odbioru ostatniego autobusu. Obowiązkiem Wykonawcy jest również
zapewnienie w tym okresie możliwości dokonywania napraw odtworzeniowych (powypadkowych). W przypadku
zaprzestania produkcji ww. części lub materiałów przez Wykonawcę, będzie on zobowiązany do poinformowania
o tym fakcie Zamawiającego/Użytkownika oraz wskazania producenta/dostawcy, w którego ofercie znajdują się
właściwe zamienniki.”;
6. w § 6 wzoru umowy wykreśla się ust. 11;
7. zmianie ulega § 8 ust. 1 pkt 1.4 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „pełnego katalogu części zamiennych
autobusu – 2 kompletów w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną. W przypadku, gdy będzie on aktualizowany
w formie elektronicznej (dostęp on-line), Wykonawca musi zapewnić Użytkownikowi pełny i bezpłatny dostęp do
właściwego serwisu przez okres co najmniej 12 lat;”.

