
MPK/1/P/2019 Sieradz, 26.02.2019 r.
publikacja ogłoszenia 2019/S 020-044521

do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot.; postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
„Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i 
zrównoważonej mobilności miejskiej - etap II” – w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA  III: 
Transport  Działanie III.1.2  Niskoemisyjny Transport Miejski Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – umowa UDA –RPLD.03.01.02.-10-0001/17-00 zawarta 
w dniu 10.05.2018 r. 

Pytanie  1
Zamawiający w zał. nr 5 do SIWZ, w § 4 ust. 1 lit b) napisał: 

b) na powłokę lakierniczą – 60 miesięcy,

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  gwarancja  udzielona  na  powłokę  lakierniczą  nadwozia  dotyczy  tylko 

zewnętrznych powłok lakierniczych nadwozia.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż gwarancja, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b), obejmuje powłokę lakierniczą 
całości nadwozia pojazdu. 

Pytanie 2
Zamawiający w zał. nr 5 do SIWZ, w § 4 ust. 7 i 8 wymienił materiały wyłączone z gwarancji jakości. Czy  

zamawiający dopuści rozszerzenie tej listy o inne materiały eksploatacyjne takie jak:

- diody LED, świetlówki,

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi),

- szkło przy uszkodzeniach mechanicznych,

- wibroizolatory zespołu chłodnic ?



Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  rozszerzenie  katalogu  materiałów  wyłączonych  z  zakresu 
gwarancji.  Zamawiający  wyjaśnia  ponadto,  iż  uszkodzenia  mechaniczne  nie  są  objęte 
odpowiedzialnością gwarancyjną, z uwagi na to, że odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje 
tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, chyba że inaczej zastrzeżono. 

Pytanie 3
Zamawiający w zał. nr 5 do SIWZ, w § 4 ust. 11-13 opisał terminy 7 i 14 dni. 

Prosimy o potwierdzenie,  że wspomniane terminy dotyczą dni roboczych tj.  od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia,  iż  terminy,  o  których  mowa w §  4  ust.  11-13 wyrażone zostały w dniach 
kalendarzowych.  

Pytanie 4
Zamawiający w zał. nr 5 do SIWZ, w § 4 ust. 16 napisał: 

16. W przypadku, gdy w ramach naprawy gwarancyjnej następuje wymiana wadliwego elementu autobusu  

okres  gwarancji  na  ten  element  biegnie  na  nowo  od  momentu  zwrotu  autobusu  Zamawiającemu  po  

naprawie gwarancyjnej.

Standardowo gwarancja na części zamienne wynosi 12 miesięcy.  Jest to czas na tyle długi, że ewentualne  

wady materiałowe komponentów są pokryte gwarancją. Wyłącza on natomiast z gwarancji normalne zużycie 

eksploatacyjne  oraz  wyklucza   gwarancję  dożywotnią  na  komponenty,  które  charakteryzują  się  krótką 

żywotnością np. pióra wycieraczek, klocki hamulcowe, przewody hamulcowe itp. Prosimy o doprecyzowanie 

zapisu , że okres gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo i kończy się wraz z upływem gwarancji  

całopojazdowej lub po 12 miesiącach.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę § 4 ust. 16.

Pytanie 5
Zamawiający w zał. nr 5 do SIWZ, w § 4 ust. 18 napisał: 



18. Szczegółowe postanowienia dotyczące udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości oraz udzielonej  

Zamawiającemu autoryzacji,  o  której  mowa  w ust.  4,  mogą  zostać  określone  przez  Strony  w  osobnej  

umowie, przy czym nie mogą być one sprzeczne z postanowieniami Umowy.

Czy Zamawiający zgadza się na załączenie do oferty wzoru umowy serwisowej,  będącej  uzupełnieniem 

minimalnych wymagań zawartych w SIWZ, na podstawie której udzielana jest autoryzacja wewnętrzna na 

wykonywanie obsług technicznych i napraw gwarancyjnych? 

Czy Zamawiający zgadza się również na załączenie wzoru szczegółowych warunków gwarancji udzielanej 

przez producenta pojazdu ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga załączenia określonych w pytaniu dokumentów do oferty. Dokumenty takie 
nie  będą  stanowiły  podstawy  regulacji  wzajemnych  praw  i  obowiązków  zamawiającego  oraz 
wykonawcy. 

Pytanie 6
Zamawiający w zał. nr 5 do SIWZ, w § 5, ust. 1 lit d) napisał:

1. W ramach udzielonej Zamawiającemu autoryzacji, o której mowa w § 4 ust. 4, Zamawiający uprawniony  

jest do wykonywania w okresie obowiązywania gwarancji jakości, o której mowa w § 4: (…)

d)  napraw  niegwarancyjnych  –  napraw  wynikających  z  uszkodzeń  autobusów  powstałych  na  skutek  

działania czynników zewnętrznych i nie wynikających z wad fizycznych autobusów.

Prosimy  doprecyzować,  że  Zamawiający,  mając  na  względzie  bezpieczeństwo  pasażerów,  dopuszcza 

wyłączenie  z  zakresu  autoryzacji  na  naprawy  powypadkowe  wykonywania  napraw  ciężkich,  takich  jak 

niezbędna naprawa kratownicy podwoziowej lub nadwoziowej oraz zespołów napędowych (silnik, skrzynia 

biegów, most napędowy) uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany, o której mowa w pytaniu.

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

2.  W zakresie  udzielonej  Zamawiającemu autoryzacji  Zamawiający  uprawniony  jest  do wykonywania  w  

stosunku do autobusów czynności, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem napraw gwarancyjnych : 

a) skrzyni biegów”



Dla  producentów  autobusów,  którzy  nie  są  jednocześnie  producentami  silnika,  skrzyni  biegów  lub  osi,  

udzielenie autoryzacji na naprawę tych komponentów wiąże się z dodatkowymi, wysokimi kosztami, które 

znacznie przedrażają ofertę.  W związku z czym prosimy o zmianę tego zapisu i zgodę na rozwiązanie, 

zgodnie z którym w okresie gwarancji producenta silnika, skrzyni biegów i osi, naprawy będą realizowane 

przez  autoryzowany  serwis  producenta  tych  komponentów,  natomiast  po  jego  upływie  autoryzacji  na 

naprawy udzieli Wykonawca.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 2 dodając :
b) silnika,
c) osi,
podmiotem udzielającym gwarancji w ramach umowy jest wykonawca

Pytanie 8
Zamawiający w zał.  nr 5 do SIWZ, w § 5, ust 3 opisał  wymogi dotyczące dostawy narzędzi  i  urządzeń 

diagnostycznych. 

8.1. Prosimy o doprecyzowanie czy jeżeli Zamawiający posiada już określone wyposażenie umożliwiające 

wykonywanie określonych wyżej czynności serwisowych, to lista wyposażenia może być pomniejszona o 

wartość wyposażenia, które Zamawiający już posiada.

8.2.  Prosimy o potwierdzenie,  że  Zamawiający dopuszcza  dostarczenie  jednego kompletu  wyposażenia 

diagnostycznego wspólnego dla całej dostawy.

8.3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie warunku SIWZ jeśli Wykonawca dostarczy 

jedno urządzenie łączące w sobie wszystkie funkcje opisane w powyższym punkcie.

8.4. Powszechnie treść licencji jest integralną częścią oprogramowania i nie jest osobno załączona/nie jest 

załączona  w  formie  papierowej.  (np.  licencja  powszechnie  użytkowanego  systemu  operacyjnego  MS 

Windows) . Prosimy o potwierdzenie, że jako formę dostarczenia licencji Zamawiający zaakceptuje licencję 

stanowiącą integralną część oprogramowania.

Odpowiedź:
8.1 Lista wyposażenia nie może być pomniejszona o wartość wyposażenia, które zamawiający już 
posiada  
8.2   Zamawiający wymaga jednego kompletu  wyposażenia  diagnostycznego wspólnego dla  całej 
dostawy.
8.3  Wykonawca  ma  zapewnić  takie  narzędzia,  aby  możliwe  było  realizowanie  przy  ich  pomocy 
uprawnień autoryzacyjnych zamawiającego. 
8.4 Zamawiający zaakceptuje licencję stanowiącą integralną część oprogramowania. 



Pytanie 9
Zamawiający w zał. nr 5 do SIWZ, w § 7 ust. 1 opisał wymóg dostarczenia zastępczego pojazdu począwszy  

od pierwszego dnia po upływie terminu na wykonanie naprawy gwarancyjnej. 

Prosimy o potwierdzenie, że wspomniany termin „pierwszego dnia” dotyczy dni roboczych tj. od poniedziałku 

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu zastępczego począwszy od pierwszego dnia po upływie 
terminu na wykonanie naprawy gwarancyjnej,  bez względu na to czy dzień ten przypada w dniu 
roboczym czy wolnym od pracy. 

Pytanie 10
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  szkolenie  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie  diagnostyki,  napraw  i  

obsługi technicznej oferowanych autobusów odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie diagnostyki, napraw i 
obsługi technicznej oferowanych autobusów odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 11
Zamawiający w zał. nr 5 do SIWZ, w § 10 ust. 1, lit. a-d opisał szereg kar umownych. 

11.1. Prosimy o potwierdzenie, że kary będą naliczane za każdy dzień roboczy opóźnienia tj. od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

11.2. Prosimy również o potwierdzenie, że kary za opóźnienie wykonania napraw naliczane będą tylko w 

przypadku wyłączenia pojazdu z eksploatacji. 

11.3. Prosimy o potwierdzenie, że wymienione kary obowiązują w okresie udzielonej gwarancji jakości. 

Odpowiedź:
11.1 Kary umowne będą naliczane za każdy dzień kalendarzowy. 
11.2 Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu napraw będą naliczane bez względu na to, czy pojazd 
jest wyłączony z eksploatacji, przy czym pojazd przekazany wykonawcy do naprawy zawsze będzie 
wyłączony z eksploatacji do czasu zakończenia naprawy przez wykonawcę. 
11.3 Kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. c) i d) obowiązują w okresie udzielonej gwarancji 
jakości.

Pytanie 12



Prosimy o potwierdzenie że zamówienia na części będą składane w pierwszej kolejności drogą elektroniczną 

za pośrednictwem sklepu internetowego, jeżeli Wykonawca taki zapewnia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zasady, o której mowa w pytaniu. 

Pytanie 13
Obecnie na całym świecie coraz powszechniej stosuje się regenerację części i podzespołów wykorzystując 

w procesie naprawczym jedynie niektóre z elementów nie zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji 

– np. obudowa, korpus itp. jest to podyktowane względami ekonomicznymi i ochrony środowiska. Części i  

podzespoły  regenerowane w niczym nie  ustępują  zatem częściom i  podzespołom nowym zarówno pod 

względem  funkcjonalności  jak  też  trwałości  i  są  objęte  taką  samą  gwarancją  jak  części  nowe.  Czy 

Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie części regenerowanych do napraw?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie części regenerowanych do napraw. 

Pytanie 14
Zamawiający w Zał. nr 2 do SIWZ, pkt 15.9 w tabeli, napisał:

W przestrzeni pasażerskiej należy zamontować podwójne porty USB (typ A)

Prosimy o wskazanie wymaganej minimalnej ilości gniazd USB w przestrzeni pasażerskiej.

Odpowiedź:
Minimum dwa gniazda gniazda USB

Pytanie 15
Zamawiający w Zał. nr 2 do SIWZ, pkt 23.5 w tabeli, napisał:

dwie sześciokilogramowe gaśnice – umieszczone w łatwo dostępnym miejscu przestrzeni pasażerskiej, (…)

Prosimy o dopuszczenie miejsca montażu gaśnic obok kabiny kierowcy. Zaproponowane miejsce jest łatwo 

dostępne od strony przedziału pasażerskiego.

Odpowiedź:
Dopuszcza się miejsce montazu gaśnic obok kabiny kierowcy

Pytanie 16



Zamawiający w Zał. nr 2 do SIWZ, pkt 23.7 w tabeli, napisał:

wyprowadzenie przewodów do podłączenia radioodbiornika i kasy  fiskalnej

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc w punkcie 23.7 o radioodbiorniku ma na myśli radio CD 

wymienione w punkcie 23.8?

Odpowiedź:
Tak, radio CD wymienione w pkt 23.8. 

Pytanie 17
Zamawiający w Zał. nr 2 do SIWZ, pkt 13.3 w tabeli, napisał:

wszystkie  zewnętrzne  powierzchnie  profili  zabezpieczone  dodatkowo  preparatem  asfaltowo-woskowym,  

odpornym na wodę, agresywne chemicznie środki utrzymania dróg, uderzenia kamieni itp.

Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia zewnętrznych profili wykonanych ze stali odpornej na korozję wg 

PN-EN-10088  gat.  1.4003  innym  preparatem,  który  równie  skutecznie  zapewni  odporność  na  wodę, 

agresywne chemicznie środki utrzymania dróg, uderzenia kamieni itp.;

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie innym preparatem

Pytanie 18
Zamawiający w Zał. nr 2 do SIWZ, Monitoring pojazdu, pisze:

Wykonawca  wymontuje  w  terminie  uzgodnionym z  Zamawiającym z  ośmiu  pojazdów  Zamawiającego  i  

zamontuje w każdym z nowych pojazdów nie później niż do  terminu odbioru kolejnych transz : 3 kamery  

wnętrza (miejsce montażu kamer w uzgodnieniu z Zamawiającym),

1 kamerę drogi, 1 rejestrator wizji, 1 wyświetlacz LCD, mikrofon, 1 przycisk antynapadowy,

1 komputer z anteną GPS.

Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wymontowania  ww.  urządzeń  w  terminie  na  6  tygodni  przed 

umownymi terminami odbioru poszczególnych autobusów? Takie rozwiązanie pozwoli na zamontowanie i 

skonfigurowanie działania używanych urządzeń już w trakcie procesu produkcji nowych autobusów.

Odpowiedź
Zamawiajacy  dopuszcza  wymontowanie  urządzeń  w  terminie  na  6  tygodni  przed  umownymi 
terminami odbioru poszczególnych autobusów.

Pytanie 19



Zamawiający w Zał. nr 2 do SIWZ, pkt 2. Napisał:

Autobusy muszą być fabrycznie nowe – rok produkcji jest rokiem odbioru autobusu

Ze względu na wymagane terminy dostawy na przełomie roku 2019/2020 prosimy o zmianę zapisu na:  

Autobusy muszą być fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2019.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis z zał. nr 2 do SIWZ, pkt 2

Pytanie 20
Dotyczy pkt. 16.2.5)a) SIWZ oraz pkt. 13.5. (tabela) Zał. Nr 2 do SIWZ: czy Zamawiający przyzna 20 pkt za  

wykonanie  poszycia  bocznego  w  sposób  umożliwiający  wymianę  jego  elementów  z  koniecznością  ich 

późniejszego przynitowania? 

Odpowiedź:
Zamawiający przyzna 20 pkt. Za możliwość wykonania poszycia bocznego w sposób umożliwiający 
wymianę jego elementów z koniecznością ich późniejszego przynitowania.

Prezes Zarzadu 

Arkadiusz Podsiadły


