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Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „Dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych 

autobusów hybrydowych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 

z późn.zm.). 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia i Istotnych 

postanowień umowy wniesionymi do Zamawiającego w dniach 29.12.2022 r., 02.01.2023 r.,  03.01.2023 

r., 09.01.2023 r. oraz 10.01.2023 r. Zamawiający „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.” w Krakowie wyjaśnia: 

 

Pytanie nr 1: 

Dot. Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział XXI punkt 8  Zamawiający korzysta z systemu 

dyspozytorskiego MUNICOM, dostarczonego przez firmę R&G i wymaga się, aby dostarczone 

urządzenia zabudowane w pojeździe (w szczególności autokomputer) współpracowały z nim. W 

przeciwnym wypadku zamawiający wymaga dostawy, wdrożenia oraz uruchomienia systemu 

dyspozytorskiego spełniającego minimalne wymagania: a) integracja z systemem rozkładów jazdy 

(pobieranie danych rozkładowych); b) integracja z zewnętrznymi portalami informacyjnymi dla pasażera; 

Pytanie: Zamawiający dopuszcza system równoważny do systemu MUNICOM, ale wymagana integracji 

z istniejącymi systemami. Prosimy o podanie szczegółowych informacji dot: 

a) Obecnego systemu rozkładów jazdy. Co to jest za system, przez którą firmę był dostarczany 

oraz czy posiadacie Państwo dokumentacje, tak aby system równorzędny mógł spełnić to 

wymaganie 

b) Z jakimi zewnętrznymi portalami informacyjnymi ? Czy Zamawiający posiada protokoły 

komunikacyjne umożliwiające integracje z zewnętrznymi systemami 

Zamawiający w opisie przetargu umożliwia dostarczenie systemu równoważnego, ale bez 

szczegółowych informacji dot. w/w punktów realizacja będzie nie możliwa, co wprost będzie wskazywało 

tylko jednego wykonawcę. W przypadku braku wystarczającej do integracji dokumentacji prosimy o 

usunięcie podpunktów a i b z punktu 8.  

Odpowiedź nr 1: 

a) Zamawiający oświadcza, że korzysta z oprogramowania do rozkładów jazdy City Line Designer, 

dostarczonego przez DPK System. 

b) Zamawiający oświadcza, że korzysta z systemu KiedyPrzyjedzie.pl, dostarczonego przez firmę 

Operibus. 

Zamawiający zapewni możliwość integracji (pozyska niezbędne protokoły i dokumentację  w zakresie 

systemów opisanych w powyższych punktach) oraz udostępni Wykonawcy dokumenty po podpisaniu 

umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. 

 

Pytanie nr 2: 

Dot. Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział XXI punkt 9 f  Pojazd musi być wyposażony w komputer 

pokładowy R&G SRG-7000 (autokomputer) systemu informacji z panelem prowadzącego lub tożsamy 

spełniający następujące wymagania: f) Informacje określone powyżej muszą być rejestrowane w 
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sposób ciągły, a następnie przekazywane do Systemu ładowania danych na pojazdy, który posiada 

Zamawiający. 

Pytanie: Prosimy o więcej szczegółów jeżeli chodzi o posiadany przez Zamawiającego system 

ładowania danych na pojazdy. Czy Zamawiający posiada protokoły komunikacyjne opisujące i 

umożliwiające taką integracje ? Jeżeli nie prosimy o zmianę zapisów i dopuszczenie systemu 

równoważnego do prezentacji wymaganych parametrów oraz do rozpowszechniania danych na 

pojazdy. 

Odpowiedź nr 2: 

Posiadany przez Zamawiającego system ładowania danych stanowi część systemu dyspozytorskiego 

MUNICOM. Zamawiający nie posiada protokołów komunikacyjnych do tego systemu.  

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia zabudowane w pojeździe (w szczególności 

autokomputer) współpracowały z systemem dyspozytorskim Zamawiającego. Alternatywnie 

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy, wdrożenia oraz uruchomienia systemu dyspozytorskiego 

spełniającego minimalne wymagania określone w rozdziale XXI, punkcie 9 OPZ, wraz z systemem 

ładowania danych.  

Jednocześnie, w celu doprecyzowania, zmodyfikowany zostanie zapis w rozdziale XXI, punkcie 9, 

podpunkcie f OPZ. Otrzymuje on brzmienie: „Informacje określone powyżej muszą być rejestrowane w 

sposób ciągły, a następnie przekazywane do Systemu ładowania danych na pojazdy, który posiada 

Zamawiający lub do systemu równoważnego”. 

 

Pytanie nr 3: 

Dot. Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział XXI punkt 9 j Komputer powinien posiadać bezpośrednie 

podłączenie do systemu dyspozytorskiego Zamawiającego: 

• Pobierania bazy danych systemu przygotowania danych; 

• Wysyłania oraz odbieranie wiadomości tekstowych z systemu dyspozytorskiego Zamawiającego; 

• Odbierania komunikatów bezpośrednio z systemu dyspozytorskiego Zamawiającego. 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że nasze interpretacja jest prawidłowa. W przypadku dostarczenia 

nowego równoległego systemu dyspozytorskiego, spełnieniem wymagań będzie podłączenie 

autokomputera do nowego systemu.  

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji. 

 

Pytanie nr 4: 

Dot. Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział XXI punkt 9 p Parametry techniczne panelu kierowcy: 

• Interfejsy: minimalne wymagania - Ethernet 100 Mbit/s (złącze M12-D);  

• Zasilanie – złącze M12-A (24V DC); 

Pytanie: Złącza M12 są stosowane w szeroko pojętym taborze szynowym. Przetarg dotyczy autobusu 

dlatego prosimy o dopuszczenie zastosowania złącz stosowanych w autobusach czyli w przypadku 

połączeń ETH – RJ-45 oraz w przypadku zasilania gniazda typu MRX. 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie - złącze M12 jest złączem przemysłowym, gwarantującym 

wysoką jakość i trwałość połączenia. 

 

Pytanie nr 5: 

Dot. Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział XXI punkt 19 Wymagania dot. rejestratora i UPS: a) min. 

8-kanałowy, z wbudowanym switch’em PoE z min. 8 portami , zapis obrazu ze wszystkich kamer, 

wymagany system zarządzania użytkownikami z możliwością ustawienia poziomów dostępu i haseł, 

dane na dyskach muszą być zaszyfrowane (możliwość odszyfrowania po wpisaniu kodu lub po 

podłączeniu do dedykowanej aplikacji). 

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie oddzielnego switach’a. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizacje 

kosztów pod kątem długości okablowania, a optymalizacja okablowania ma wpływ na masę pojazdu. 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 
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Pytanie nr 6: 

Dot. Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział XXI punkt 23 Wymagania dodatkowe dot. oprogramowania 

rejestratorów i systemu zajezdniowego (oprogramowania serwerowego) a) Wykonawca podłączy 

systemy monitoringu w pojazdach do serwera z oprogramowaniem do obsługi systemów monitoringu 

wizyjnego obecnie użytkowanego przez zamawiającego. 

Pytanie: Prosimy o więcej szczegółów jeżeli chodzi o posiadany przez Zamawiającego system. Czy 

Zamawiający posiada protokoły komunikacyjne opisujące i umożliwiające taką integracje ? Jeżeli nie 

prosimy o zmianę zapisów i dopuszczenie systemu równoważnego. 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający obecnie korzysta z systemu monitoringu firmy POLGARD. Zamawiający nie dopuszcza 

zastosowania systemu alternatywnego, ponieważ konieczne jest zapewnienie ciągłego dostępu do 

monitoringu z poziomu jednej aplikacji. Zamawiający posiada protokoły komunikacyjne opisujące i 

umożliwiające integrację i udostępni je po podpisaniu umowy z Wykonawcą.  

Jednocześnie, w celu doprecyzowania, zmodyfikowany zostanie zapis w rozdziale XXI, punkcie 22, 

podpunkcie a OPZ. Otrzymuje on brzmienie: „Wykonawca podłączy systemy monitoringu w pojazdach 

do serwera z oprogramowaniem do obsługi systemów monitoringu wizyjnego obecnie użytkowanego 

przez Zamawiającego tj. systemu monitoringu firmy POLGARD”. 

 

Pytanie nr 7: 

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie III (Silnik, napęd hybrydowy oraz komora silnika), podpunkt 

6 Zamawiający umieścił następujący zapis: „ 6. Silnik/i napędu hybrydowego ma/mają być elektryczną 

jednostką napędową, zapewniającą optymalną dynamikę jazdy autobusu w ruchu miejskim i 

regionalnym, jednakże moc tego/tych silnika/ów nie może być mniejsza niż 14 kW maksymalnej mocy 

ciągłej; silnik/i ten/e może również pełnić funkcję generatora energii elektrycznej.”  

Wnosimy o zaakceptowanie rozwiązania, w którym to pojazd wyposażono w moduł hybrydowy z 

silnikiem elektrycznym o mocy max. 12kW.  

Uzasadnienie: 

Powyższe rozwiązanie jest standardowym i jedynym rozwiązaniem dostępnym w oferowanych 

pojazdach i charakteryzuje się najwyższą sprawnością i niezawodnością całego układu hybrydowego. 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający akceptuje modyfikację zapisu w zakresie zmniejszenia minimalnej mocy elektrycznej 

jednostki napędowej do wartości 12 kW. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „Silnik/i napędu hybrydowego ma/mają być elektryczną jednostką 

napędową, zapewniającą optymalną dynamikę jazdy autobusu w ruchu miejskim i regionalnym, 

jednakże moc tego/tych silnika/ów nie może być mniejsza niż 12 kW maksymalnej mocy ciągłej; silnik/i 

ten/e może również pełnić funkcję generatora energii elektrycznej.” 

 

Pytanie nr 8: 

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie IV (Układ paliwowy), podpunkt 1 Zamawiający umieścił 

następujący zapis: „1. Zbiornik paliwa o pojemności minimum 260 dm3.”  

Wnosimy o akceptację rozwiązania, w którym to pojazd wyposażony zostanie w zbiorniki o pojemności 

min. 240 dm3 lub o pojemności pozwalającej na przejechanie min 450 km bez konieczności tankowania 

w każdych warunkach temperaturowych. 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie napędu hybrydowego generuje ewidentne oszczędności eksploatacyjne w autobusach i 

przez to nie wymaga on stosowania b. dużych zbiorników paliwa. 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający akceptuje zmniejszenie minimalnej pojemności zbiornika paliwa do 240 dm3. 

Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiornika o pojemności pozwalającej na 

przejechanie min. 450 km bez konieczności tankowania w każdych warunkach temperaturowych. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „Zbiornik paliwa o pojemności minimum 240 dm3”. 
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Pytanie nr 9: 

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie XII (Układ elektryczny (nie dotyczy napędu hybrydowego), 

podpunkt 9 Zamawiający umieścił następujący zapis: „9. Progi wejściowe maja być podświetlane.”  

Wnosimy o akceptację rozwiązania, w którym to podświetlane progi zastąpione zostaną lampami LED-

owymi zamontowanymi w górnej części nadwozia.  

Uzasadnienie: 

Lampy LED-owe gwarantują bardzo dobre oświetlenie obszaru wejścia do autobusu, oraz są 

korzystniejszym rozwiązaniem zarówno pod kątem eksploatacyjnym jak i kosztami takiego 

wyposażenia.  

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „Każde drzwi mają być wyposażone w oświetlenie obszaru drzwi włączane 

automatycznie w momencie otwarcia drzwi i świecące w sposób ciągły, aż do momentu całkowitego 

zamknięcia się drzwi, w postaci podświetlanych progów lub też lamp LED zamontowanych w górnej 

części nadwozia, w osi pionowej otworu drzwi”. 

 

Pytanie nr 10: 

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie XIII (Koła i ogumienie), podpunkt 3 Zamawiający umieścił 

następujący zapis: „3.  W pojeździe zamontowany ma być system kontroli pracy ogumienia. System ma 

umożliwić bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury ogumienia oraz prezentację tych parametrów 

na centralnym wyświetlaczu kierowcy, a także informowanie o przekroczeniu progów bezpieczeństwa. 

System powinien zawierać czujniki ciśnienia temperatury wklejane do opon z możliwością ich 

przekładania w przypadku wymiany ogumienia lub zintegrowane z zaworem pompowania koła 

(zintegrowane z felgą).”  

Wnosimy o zaakceptowanie rozwiązania, w którym to pojazd wyposażono w fabryczne czujniki ciśnienia 

w kołach montowane na zaworach.  

Uzasadnienie: 

Powyższe rozwiązanie jest seryjnym i niezawodnym rozwiązaniem wykonawcy a informacje o ciśnieniu 

w kołach prezentowane są na fabrycznym wyświetlaczu kierowcy. Wszelkie  anomalie dot. ciśnienia w 

kołach są zgłaszane kierowcy stosownymi komunikatami. Powyższy system nie wymaga stosowania 

dodatkowych interfejsów obsługowych.  

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „W pojeździe zamontowany ma być system kontroli pracy ogumienia. 

System ma umożliwić bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury ogumienia oraz prezentację tych 

parametrów na centralnym wyświetlaczu kierowcy, a także informowanie o przekroczeniu progów 

bezpieczeństwa. System powinien zawierać czujniki ciśnienia temperatury wklejane do opon z 

możliwością ich przekładania w przypadku wymiany ogumienia lub zintegrowane z zaworem 

pompowania koła (zintegrowane z felgą), montowane na zaworach lub umieszczone na felgach po ich 

wewnętrznej stronie”. 

 

Pytanie nr 11: 

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie XIV (Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie), podpunkt 3 

Zamawiający umieścił następujący zapis: „b. Autobus ma być w co najmniej dwa wyciągi dachowe, z 

funkcją wietrzenia i wywiewu wnętrza pojazdu, elektrycznie sterowane z kabiny kierowcy.”  

Wnosimy o zaakceptowanie nowocześniejszego rozwiązania polegającego na tym, ze wentylacja 

autobusu realizowana jest poprzez układ pasywny i aktywny w pełni zintegrowany z dachowym 

urządzeniem klimatyzacyjnym oraz frontboxem zamontowanym w przedniej ścianie pojazdu.    Funkcja 

wentylacji uruchamiana jest automatycznie po uruchomieniu silnika, dodatkowo kierowca ma możliwość 

manualnego włączenia funkcji wentylacji. Drugi system wentylacji odbywa się poprzez wentylację 

pasywną, gdzie podczas jazdy powietrze wtłaczane jest do wnętrza pojazdu (przechodząc filtrację). 

Otwory wentylacyjne zabudowano w przedniej części dachu autobusu.  

Uzasadnienie: 
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Powyższe rozwiązania są obecnie seryjnymi rozwiązaniami stosowanymi we wszystkich klasach 

autobusów dostępnych w naszej ofercie i bardzo dobrze sprawdzając się w codziennej eksploatacji. 

Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „Autobus ma być w co najmniej dwa wyciągi dachowe, z funkcją wietrzenia 

i wywiewu wnętrza pojazdu, elektrycznie sterowane z kabiny kierowcy lub ma być wyposażony w układ 

pasywny i aktywny w pełni zintegrowany z dachowym urządzeniem klimatyzacyjnym umożliwiający 

intensywną wymianę powietrza za pomocą wlotów powietrza oraz wentylatorów wyciągowych o dużej 

wydajności”. 

 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zawartego w rozdz. II pkt 2.10?  

Uzasadnienie: 

Ze względu na globalny system produkcji autobusów, wykonawca wykorzystuje swoje możliwości 

produkcyjne w różnych fabrykach, specjalizujących się w produkcji określonych modeli autobusów 

zależnie od potrzeb rynkowych zachowując przy tym wszelkie  standardy jakościowe. 

Ze względu na to, że interpretacje prawne dotyczą produktów finalnych czyli pojazdów, których 

produkcja zakończyła się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia 

Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców,  lub państw wobec, których na 

mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE oraz, że nie jest możliwym 

wyprodukowanie wymaganego zapisami SWZ modelu autobusu w jednym z ww. państw wnioskujemy 

o usunięcie powyższego wymogu. 

Odpowiedź nr 12: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 13: 

Dotyczy SWZ Rozdział XXII - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy . Z uwagi na ubiegłoroczny 

i tegoroczny skok wzrostu cen komponentów oraz kosztów produkcji autobusów , mając na uwadze 

zmniejszenie tzw. kosztów pośrednich oferty, zwracamy sie z prośba o obniżenie kosztów 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 1 %. W wiekszości ostatnich przetargów na 

dostawy autobusów zabezpieczenie oscylowało pomiędzy 2% a 1%. Negatywna odpowiedź na naszą 

prośbę spowoduje niepotrzebny wzrost ceny oferty. 

Odpowiedź nr 13: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 14: 

Dotyczy SWZ Rozdział XXII - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Prosimy o potwierdzenie, 

że zwrot kwoty 30% pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczy 

okresu głównego gwarancji czyli 60 miesięcy. 

Odpowiedź nr 14: 

Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji. 

 

Pytanie nr 15: 

Dotyczy SWZ Rozdział VII – Warunki udziału w postępowaniu pkt 1.3 Zamawiający napisał warunek 

zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 PLN . Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca, który dostarczał i dostarcza fabrycznie nowe autobusy, wykaże, że posiada środki 

lub zdolność kredytową w wysokości 2.000.000,00. 

Odpowiedź nr 15: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
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Pytanie nr 16: 

Dotyczy załącznika wymagania techniczne autobusu hybrydowego pkt XIII ppkt 3. Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę aby w dostarczonych autobusach zamontowany był system kontroli ciśnienia w oponach 

gdzie czujniki ciśnienia zamieszczone są na felgach po ich wewnętrznej stronie i po wymianie opon 

można je przekładać bez dodatkowych systemów opisanych w powyższym punkcie. 

Odpowiedź nr 16: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „W pojeździe zamontowany ma być system kontroli pracy ogumienia. 

System ma umożliwić bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury ogumienia oraz prezentację tych 

parametrów na centralnym wyświetlaczu kierowcy, a także informowanie o przekroczeniu progów 

bezpieczeństwa. System powinien zawierać czujniki ciśnienia temperatury wklejane do opon z 

możliwością ich przekładania w przypadku wymiany ogumienia lub zintegrowane z zaworem 

pompowania koła (zintegrowane z felgą), montowane na zaworach lub umieszczone na felgach po ich 

wewnętrznej stronie”. 

 

Pytanie nr 17: 

Dotyczy załącznika wymagania techniczne autobusu hybrydowego pkt XVI ppkt 15 b. Sterowanie drzwi: 

Zamawiający napisał . Otwieranie drzwi w sposób automatyczny oraz manualny. Oba tryby dostępne 

również po wyłączeniu zapłonu. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które pozwala na otwarcie 

drzwi z zewnątrz przyciskiem działa ono przy włączonym zapłonie. Wszyscy obecni producenci 

autobusów stosują powyższe rozwiązanie z uwagi chociaż by na bezpieczeństwo . Możliwość otwarcia 

drzwi z zewnątrz przy wyłączonym zapłonie pozwala na niekontrolowane wejście do autobusu innych 

osób co w obecnych czasach może stanowić zagrożenie dla kierowcy oraz pasażerów. 

Odpowiedź nr 17: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 18: 

Dotyczy załącznika wymagania techniczne autobusu hybrydowego pkt XVI ppkt 15.h. Zamawiający 

napisał . Detekcja obecności pasażerów w płaszczyźnie otworu drzwi działająca zarówno w trybie 

manualnym jak i automatycznym. Prosimy o zmianą zapisu na . Detekcja obecności pasażerów w 

płaszczyźnie otworu drzwi działająca zarówno w trybie manualnym jak i automatycznym opcjonalnie lub 

sterowanie drzwiami tj. zamykanie i otwieranie z pulpitu kierowcy. 

Odpowiedź nr 18: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 19: 

Dotyczy SWZ Rozdział XVII Opis kryteriów oceny ofert . Aktywny tempomat. Zamawiający to 

wymaganie opisał jako wymaganie opcjonalne pkt XX Załącznika wymagania techniczne dla autobusów 

hybrydowych natomiast w SWZ rozdział XVII Opis kryteriów oceny dla tego wymagania przyznaje 10 

pkt. Wykonawca wskazuje, że uczynienie ze wskazanego elementu wyposażenia kryterium oceny ofert 

jest sprzeczne z art. 241 Pzp, w tym kontekście, że Zamawiający uczynił z elementu o nieistotnym 

znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, kryterium jakościowe.  

Na chwilę obecną wymogi homologacyjne nie narzucają stosowania tego typu rozwiązań / Regulamin 

131 EKG ONZ jak i regulamin 2144/2019 GSR2 mówią, zę powyższe czyli system aktywnego 

tempomatu system hamowania awaryjnego nie są wymagane dla autobusów klasy I i II/. Dlatego też 

nie wszyscy producenci autobusów decydują się na montaż nie do końca spawdzonego systemu, który 

w warunkach drogowych w wyniku gwałtownego hamowania może stwarzać duże zagrożenie dla 

pasażerów podrużujących na miejscach stojących. 

Tym samym wątpliwe jest, że wyposażenie przedmiotu zamówienia w aktywny tempomat jest 

rozwiązaniem lepszym i, że jest to jakość, która powinna decydować o przyznaniu zamówienia  

Biorąc powyższe pod uwagę dla większej konkurencyjności skadanych ofert prosimy o zmianę 

punktacji. 
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Odpowiedź nr 19: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 20: 

Dotyczy załącznika Umowa § 5 pkt 4. Zamawiający napisał. W ramach wynagrodzenia określonego w 

§ 3, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji do korzystania z dokumentacji (licencja 

na dokumentację) oraz z oprogramowania (licencja na oprogramowanie), z prawem udzielania 

sublicencji osobie trzeciej do zbycia lub oddania jej do korzystania podmiotowi trzeciemu na podstawie 

jakiegokolwiek tytułu prawnego, uprawniającego do korzystania z przedmiotowej dokumentacji i 

oprogramowania na następujących polach eksploatacji: Prosimy o potwierdzenie, że wymagane 

powyżej zapisy dotyczą systemu informacji pasażerskiej i systemu monitoringu. 

Odpowiedź nr 20: 

Zamawiający potwierdza, że wymagane zapisy dotyczą także systemu informacji pasażerskiej i systemu 

monitoringu. 

 

Pytanie nr 21: 

Dotyczy załącznika Umowa § 9 pkt 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytu 

zwłoki w dostawie któregokolwiek autobusu poza terminem określonym w § 2 ust 1 do wysokości 700 

zł. 

Odpowiedź nr 21: 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 1000 zł. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w dostawie któregokolwiek 

Autobusu poza termin określony w § 2 ust. 1 za każdy z Autobusów osobno”. 

 

Pytanie nr 22: 

Dotyczy załącznika Umowa § 9 pkt . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu 

przestoju autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej wykonywaqnej przez serwis Wykonawcy do 

wysokości 700 zł za każdy rozpoczęty dzień przestoju za każdy autobus. 

Odpowiedź nr 22: 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 1000 zł. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „Przestój autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej wykonywanej przez 

serwis Wykonawcy trwający dłużej niż termin określony w załączniku nr 4 do Umowy, uprawnia 

Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 

00/100), za każdy rozpoczęty dzień przestoju za każdy Autobus oraz wydłuża okres gwarancji autobusu 

o cały czas przestoju”. 

 

Pytanie nr 23: 

Dotyczy załącznika Umowa § 9 pkt 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 

tytułu zwłoki w w przypadku naprawy gwarancyjnej pojazdu trwającej dłużej niż 21 dni do wysokości 

700 zł za każdy autobus. 

Odpowiedź nr 23: 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 1000 zł. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w przypadku naprawy 

gwarancyjnej pojazdu trwającej ponad 21 dni, za każdy z Autobusów osobno”. 
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Pytanie nr 24: 

Dotyczy załącznika Umowa § 9 pkt 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej 

za każde nieprzeprowadzone lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenie do kwoty 5.000 zł . 

Odpowiedź nr 24: 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 10 000 zł. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „Brak przeprowadzenia szkolenia lub przeprowadzanie go niezgodnie z 

wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Umowy, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary 

umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każde nieprzeprowadzone 

lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenie”. 

 

Pytanie nr 25: 

Dotyczy załącznika Ramowe wymagania dotyczące gwarancji oraz serwisu dla autobusów 

hybrydowych pkt II ppkt 13 Zamawiający napisał z gwarancji jakości wyłączone mogą być jedynie niżej 

wymienione części, które podczas eksploatacji autobusów zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach 

zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają normalnemu zużyciu. Za normalne uznaje się zużycie po 

uzyskaniu przebiegu lub czasu eksploatacji podanego odpowiednio poniżej: Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zmianę tj.  

a. paski klinowe / nie mniej niż 40 000 km/  

b. klocki okładziny hamulcowe / nie mniej niż 40 000 km/  

c. tarcze bębny hamulcowe / nie mniej niż 100 000 km/  

d. ogumienie /nie mniej niż 120 000 km/ 

Odpowiedź nr 25: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów – wymienione elementy (oprócz ogumienia) są 

objęte umową serwisową. 

 

Pytanie nr 26: 

Dotyczy załącznika Ramowe wymagania dotyczące gwarancji oraz serwisu dla autobusów 

hybrydowych pkt I ppkt 8 Zamawiajacy napisał: W przypadku potrzeby wykonania obowiązkowego 

przeglądu zgodnie z instrukcją serwisową pojazdu, Wykonawca powiadamia Zamawiającego o 

zbliżającym się terminie przeglądu i proponuje co najmniej 2 terminy odbioru pojazdu od 

Zamawiającego celem dokonania przeglądu. Zamawiający jest zobowiązany nie później niż 2 dni 

robocze od powiadomienia wskazać miejsce odbioru pojazdu na terenie województwa małopolskiego. 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego zgłaszania zbliżających się terminów 

przeglądów po uprzednim otrzymaniu harmonogramu ich wykonywania. 

Odpowiedź nr 26: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 27: 

Dotyczy SWZ Rozdział II ppkt 2. Zgodnie z orzecznictwem KIO wykonawca nie musi być producentem. 

W związku z powyższym prosimy aby powyższy punkt SWZ otrzymał brzmienie – Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa 7 sztuk nowych autobusów spełniających wymagania techniczne określone w 

załączniku nr 3 do SWZ. 

Odpowiedź nr 27: 

Zamawiający zmienia zapisy rozdziału II ust. 2 pkt 2.1. w następujący sposób: 

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk nowych autobusów spełniających wymagania 

techniczne określone w załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)”. 

 

Pytanie nr 28: 

Prosimy o potwierdzenie, że do miejsc stałych siedzących nie są wliczane miejsca uchylne. 

Odpowiedź nr 28: 

Zamawiający potwierdza, że do miejsc stałych siedzących nie są wliczane miejsca uchylne. 
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Pytanie nr 29: 

Dot. Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział III, Pkt. 2. 

Czy Zamawiający wymaganą pojemność silnika określoną jako 7,7 dcm3 rozumie jako pojemność 

podaną w zaokrągleniu dla silników o pojemności od 7650 cm3 do 7749 cm3? 

Odpowiedź nr 29: 

Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji. 

 

Pytanie nr 30: 

Dot. Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział III, Pkt. 9. 

dot. Wymagania techniczne dla autobusu hybrydowego, pkt III.9 

W autobusach miejskich i podmiejskich, ze względu na częste zatrzymania w ruchu, a co za tym idzie, 

częste otwieranie drzwi i przyklęk pojazdu występuje duże zapotrzebowanie na sprężone powietrze. 

Zastosowanie systemu wyłączającego silnik podczas krótkich postojów, stosowane z powodzeniem w 

samochodach osobowych pozbawionych układów zasilanych sprężonym powietrzem, może w 

autobusie powodować deficyt sprężonego powietrza. 

Konieczność zabudowania w autobusie sprężarki powietrza o większej wydajności i powiększenie 

pojemności zbiorników powietrza, mogłoby przynieść odwrotny skutek i skutkować zwiększeniem 

zużycia paliwa, zamiast jego oszczędnością. 

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania nie przewidującego zastosowania funkcji „start – stop”. 

Odpowiedź nr 30: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie oraz wykreśla zapis rozdziału III pkt 9 Opisu 

przedmiotu zamówienia (OPZ). 

 

Pytanie nr 31: 

Dot. Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział. XIV. Pkt. 3, lit. b). 

Czy Zamawiający dopuści taki system wymiany powietrza, który polega na intensywnej wymianie 

powietrza wyposażony we wlot powietrza z przodu autobusu oraz wentylator wyciągowy o dużej 

wydajności z tyłu autobusu ? 

Ilość wentylatorów dopasowana do wielkości pojazdu, a łączny wydatek wymiany powietrza 

w oferowanym autobusie spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 31: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „Autobus ma być w co najmniej dwa wyciągi dachowe, z funkcją wietrzenia 

i wywiewu wnętrza pojazdu, elektrycznie sterowane z kabiny kierowcy lub ma być wyposażony w układ 

pasywny i aktywny w pełni zintegrowany z dachowym urządzeniem klimatyzacyjnym umożliwiający 

intensywną wymianę powietrza za pomocą wlotów powietrza oraz wentylatorów wyciągowych o dużej 

wydajności”. 

 

Pytanie nr 32: 

dot. Wymagania techniczne dla autobusu hybrydowego, pkt XVI.15 

Czy ze względu na obniżenie kosztów produkcji i ograniczone wykorzystanie w autobusach 

dwudrzwiowych automatyki otwierania drzwi (mała odległość drzwi od kierowcy), Zamawiający 

zrezygnuje z wyposażenia pojazdu w automatykę otwierania drzwi ? 

Odpowiedź nr 32: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 33: 

Dot. Rozdziału X pkt 3 SWZ – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale X pkt 1.1-1.7 SWZ, wyłącznie w 

zakresie podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby (podmiotów trzecich, o których mowa w art. 

118 Pzp). 
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Odpowiedź nr 33: 

Zamawiający nie potwierdza. 

W rozdziale X ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wskazuje, jakich dokumentów 

żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych; sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej w zakresie przedstawienia podmiotowych środków dowodowych 

dotyczących tych podmiotów. 

Zmianie ulega zapis rozdz. X ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

„Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych; 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w 

art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale 

X pkt 1.1.,1.3. – 1.7. SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania”. 

 

Pytanie nr 34: 

Dot. § 8 ust. 14 Wzoru Umowy – Wykonawca wskazuje, iż w treści przedstawionego postanowienia 

umownego Zamawiający nie dokończył drugiej części zdania, i postanowienie kończy się na 

sformułowaniu „z zastrzeżeniem, że zmiana .”. Wykonawca wnosi o uzupełnienie wskazanego 

postanowienia.  

Odpowiedź nr 34: 

Zamawiający zmienia zapis w następujący sposób: 

„W przypadku, o którym mowa w ust. 8 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie 

obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 12% pierwotnej wartości Umowy, z zastrzeżeniem, że 

zmiana może dotyczyć jedynie prac/dostaw niewykonanych do dnia złożenia wniosku”. 

 

Pytanie nr 35: 

Dot. § 9 ust. 8 9 Wzoru Umowy – Wykonawca wnosi o obniżenie wartości kar umownych 

przedstawionych w analizowanych postanowieniach umownych. Wykonawca zwraca uwagę, iż 

Zamawiający przewidział karę umowną w wysokości 20.000 zł za każde nieprzeprowadzone lub 

niewłaściwie przeprowadzone szkolenie, oraz karę umowną w wysokości 50.000 zł za każdy pojedynczy 

przypadek naruszenia obowiązku zachowania poufności. Wykonawca wskazuje, że aktualny poziom 

analizowanych kar umownych jest w ocenie Wykonawcy istotnie zawyżony i nierynkowy. Przyjęty przez 

Zamawiającego poziom kary umownej jest zbyt wysoki i nieproporcjonalny do zakresu przedmiotu 

zamówienia. Powyższa wartość kary umownej obarcza Wykonawcę nieuzasadnionym ryzykiem 

kontraktowym, w stopniu wykraczającym ponad uzasadnione potrzeby Zamawiającego. Określenie 

rażąco wysokiej kary umownej jest sprzeczne z treścią art. 484 § 1 kc, która określa karę umowną jako 

surogat odszkodowania. W sytuacji zastrzeżenia kary umownej przekraczającej wartość szkody, kara 

umowna traci swój charakter odszkodowawczy, a zyskuje przymiot nieuzasadnionego zysku 

Zamawiającego. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o obniżenie wartości wskazanych kar 

umownych do następujących wartości: kara umowna z ust. 8 z 20.000 zł na 10.000 zł, kara umowna z 

ust. 9 z 50.000 zł na 30.000 zł. 

Odpowiedź nr 35: 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej za każde nieprzeprowadzone lub niewłaściwie 

przeprowadzone szkolenie do wysokości 10 000 zł. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na 

obniżenie kary umownej za każdy pojedynczy przypadek naruszenia obowiązku zachowania poufności. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „Brak przeprowadzenia szkolenia lub przeprowadzanie go niezgodnie z 

wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Umowy, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary 

umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każde nieprzeprowadzone 

lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenie”. 

 

Pytanie nr 36: 

Dot. § 9 ust. 10 Wzoru Umowy – w treści wskazanego postanowienia Zamawiający wskazał że może 

naliczyć Wykonawcy karę umowną za nieprzedłożenie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
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wykonania Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca wnosi o zastąpienie 

sformułowania "za każdy dzień opóźnienia" sformułowaniem "za każdy dzień zwłoki". Wykonawca 

zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą Pzp - art. 433 pkt 1 - projektowane postanowienia umowy nie mogą 

przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie.  Wobec powyższego, ustawa Pzp wprost 

wskazuje na generalny zakaz zastrzegania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie. Kary umowne 

winny dotyczyć zwłoki, czyli zachowania zależnego od dłużnika, a nie opóźnienia, czyli czynników, na 

które wykonawca nie ma wpływu. Wobec tego, postanowienia umowy w zakresie kar umownych są 

niezgodne z regulacjami ustawowymi Pzp. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o odpowiednią 

zmianę wskazanego postanowienia 

Odpowiedź nr 36: 

Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 10 Projektowanych postanowień umowy w następujący sposób: 

„Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za nieprzedłożenia przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 16 Umowy, w wysokości 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki” 

 

Pytanie nr 37: 

Dot. § 9 ust. 13 Wzoru Umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie przez Zamawiającego z § 9 ustępu 

13, jako iż jego treści stanowi sprzeczność z ustępem 15 tego paragrafu. 

Odpowiedź nr 37: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2022 poz. 1710 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany: 

 

ZMIANA 1: 

Zapis § 7 ust. 10 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający oświadcza, że może realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (tzw. split payment) w rozumieniu art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Zapłatę w ten sposób uznaje się 

za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 9 powyżej”. 

 

ZMIANA 2: 

Zapis § 8 ust. 6 pkt 1) Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników wykonujących 

zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -

w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 lit. b)”. 

 

ZMIANA 3: 

Zapis § 8 ust. 6 pkt 2) Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 lit. c), pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, 

jak i po zmianie) pracowników realizujących zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi”. 

 

ZMIANA 4: 

Zapis § 8 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany, o której mowa w ust.1  lit. c) wystąpi Zamawiający, będzie on 

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 7 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na 

koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust.6 pkt. 1”. 
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ZMIANA 5: 

Zamawiający dodaje zapis rozdz. XVII ust. 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującym 

brzmieniu: 

„Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofe rt, 

a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu”. 

 

 

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

Projektowanych postanowień umowy, znak sprawy: DZ.26.569.2022. 

 

 

                                                                                                                  Z poważaniem 

Tomasz Warchoł 

Prezes „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.” 

(podpis elektroniczny) 
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