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Białystok, 6 października 2020 r. 

Nazwa Zamawiającego:  

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych                                   

ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok 

NIP: 5423282184 

tel. (85) 742-13-41 

e-mail: zpsw@um.bialystok.pl   

 

Do zainteresowanych 

        Oferentów 

  

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp, 

w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup 

autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno – 

Wychowawczych w Białymstoku” zawiadamia, iż wpłynęły pytania o następującej treści:  

 

Pytanie nr 1 

„W SIWZ w p. III. 3 Zamawiający określił normę emisji spalin jako Euro 6, która odnosi 

się do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (pojazdy do 3500 kg). 

Zamawiający wnosi o prawidłowe określenie normy emisji spalin zgodnie z zapisem 

w Załączniku nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia p. 4.”  

Odpowiedź: 

Z uwagi na obowiązujące rozróżnienie norm EURO 6 i EURO VI, Zamawiający w trybie 

art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w SIWZ i załącznikach do SIWZ dotychczasową treść w brzmieniu 

„EURO 6” zastępuje treścią w brzmieniu: „EURO VI”.  

Pytanie nr 2 

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd w innym kolorze nadwozia, aniżeli 

czerwony, np. szary metaliczny?”  

Odpowiedź: 

NIE   

Pytanie nr 3 

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd z drzwiami bocznymi przesuwnymi 

otwieranymi i zamykanymi manualnie - bez systemu elektrycznego otwierania i zamykania?”  

Odpowiedź: 

NIE   

Pytanie nr 4 

„Czy Zamawiający dopuści modyfikację zapisu w Zał. Nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu 

Zamówienia w poz. 67 „ Bezpłatne przeglądy (części zamienne + robocizna) w ASO 

producenta pojazdu bazowego w ciągu min. 48 miesięcy od daty dostawy” polegającą 

na wykreśleniu słowa „min.”?”  

Odpowiedź: 

Wskazanie wartości minimalnej w niczym nie ogranicza oferenta.   
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Pytanie nr 5 

„Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści wzoru umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ zapisu 

w §6 pkt. 14 zdania pierwszego, które dubluje treść §6 pkt. 3”  

Odpowiedź: 

Zapis ujęty w § 6 ust. 3 Istotnych postanowień umowy nawiązuje do udzielonej przez oferenta 

gwarancji serwisowej wprost wynikającej ze złożonej oferty, zaś treść ujęta w ust. 14, mimo 

zbliżonego zapisu, ma charakter informacyjny zawierający rozszerzony opis wymagań 

po stronie wykonawcy.  

Pytanie nr 6 

„Wykonawca wnosi o zmianę metodologii oceny w SIWZ, cz. XIII pkt. 5 tab. 2 „okres 

gwarancji na cały autobus” na maksymalny okres 60 miesięcy, natomiast „okres gwarancji 

na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej pojazdu” - bez zmian. 

Wykonawca uzasadnia zaproponowaną zmianę maksymalnym dostępnym okresem 

rozszerzenia gwarancji u producenta pojazdu bazowego, wynoszącym 60 miesięcy.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w cz. XIII, pkt 5 Tab. 2, poz. 1: „Okres 

gwarancji na cały autobus”, skreśla dotychczasową metodologię oceny i ustala nową 

w brzmieniu: „48 miesięcy – 0 pkt; 54 miesiące – 25 pkt; 60 miesięcy – 50 pkt”.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający ustalił nowy termin składania 

ofert na 14 października 2020 r. do godz. 09.55. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone 

14 października 2020 r. o godz. 10.00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzenia 

i złożenia oferty w tym także wypełnienia oświadczenia. 

Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

 

                Dyrektor 

        Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych 
 

/-/ Dorota Rodziewicz 


