
Szczecin, dnia 18.10.2022 r. 

 

 

                                                                                                         Wykonawcy uczestniczący 

                                                                             w postepowaniu  

Znak sprawy: DT.01.ZP.2022  

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę 4 

(czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do 

przewozu osób w komunikacji miejskiej.”  

 

INFORMACJA nr 2 

 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą przekazuje wykonawcom 

treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą w formie 

elektronicznej tj. jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy? 

 

Odpowiedź 1: 

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą w formie 

elektronicznej tj. jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

Pytanie 2 

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ nie zawiera postanowień dot. zmiany 

wynagrodzenia. Czy w związku ze wzrostem poziomu cen w ostatnim roku i spodziewanym 

dalszym wzrostem, Zamawiający przewiduje wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej 

na podstawie art. 440 pzp ? 

 

Odpowiedź 2: 

Katalog zmian które przewiduje zamawiający opisany został w  § 15 Załącznika nr 3 do SWZ 

(wzór umowy).  

 

Pytanie 3 

W SWZ tabela pkt.17. str 31.  Zamawiający napisał: 



 

10. przycisk otwierania I połowy I drzwi umieszczony (ukryty) na zewnątrz przy zderzaku 

przednim z prawej strony;  

- czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie - przycisk umieszczony centralnie pod klapką z logo 

"Solaris"  

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie.  

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie 4 

W Zał. nr 3 do SWZ, par. 5, ust. 3, Zamawiający napisał: 

Z gwarancji są wyłącznie wyłączone: 

a) żarówki, bezpieczniki, szkło przy uszkodzeniach mechanicznych, opony po przebiegu 150 

000 km, akumulatory po dwóch latach użytkowania, materiały podlegające okresowym 

wymianom: filtry, tarcze i klocki hamulcowe, paski klinowe i rolki je prowadzące, a także pióra 

wycieraczek, 

b) uszkodzenia spowodowane kolizjami, wypadkami i klęskami żywiołowymi, a także 

kradzieżami i wandalizmem. 

1. Czy Zamawiający zgadza się na poszerzenie ww. listy o amortyzatory oraz 

wibroizolatory zespołu chłodnic w ramach ich normalnego zużycia? 

2. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wyłączenia z gwarancji opon po przebiegu z 150 

000km na 120 000km? 

 

Odpowiedź 4: 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

1.  Zamawiający nie zgadza się na poszerzenie ww. listy o amortyzatory oraz wibroizolatory 

zespołu chłodnic w ramach ich normalnego zużycia. 

2.   Zamawiający nie zgadza się na zmianę wyłączenia z gwarancji opon po przebiegu ze 150 

000km na 120 000km 

 

Pytanie 5 

W Zał. nr 3 do SWZ, par. 6, ust. 1, Zamawiający napisał: 

Wykonawca udziela nieodpłatnej autoryzacji warsztatom Zamawiającego znajdującym się w 

Policach przy ul. Fabrycznej 21 na wykonywanie napraw gwarancyjnych, w tym lakierniczo - 

blacharsko – konstrukcyjnych, napraw powypadkowych, obsług technicznych, przeglądów 

okresowych, autobusów marki ………, będących przedmiotem Umowy. 

Zamawiający wymaga udzielenia autoryzacji na naprawy blacharsko konstrukcyjne. To bardzo 

szeroki zakres autoryzacji. Prace blacharskie w zakresie konstrukcji szkieletu mogą mieć wpływ 

na bezpieczeństwo pasażerów. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przejmuje na siebie 

wszelkie konsekwencje wynikające z niedotrzymania dokumentacji producenta autobusu 



 

podczas wykonywania prac blacharsko konstrukcyjnych mające wpływ na bezpieczeństwo 

pasażerów. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o potwierdzenie, że zakres autoryzacji 

na te prace będzie ustalony z producentem autobusu i może być rozszerzony stosownie do 

możliwości technicznych oraz poziomu wiedzy i doświadczenia personelu Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 5: 

Powyższe zamawiający uregulował w § 7 ust. 1 pkt.2 Załącznika nr 3 do SWZ (wzór umowy).  

 

Pytanie 6 

W Zał. nr 3 do SWZ, par. 7, ust. 1, Zamawiający napisał: 

Zamawiający w ramach otrzymanej autoryzacji, jako świadczący usługi serwisowe, wykonywać 

będzie w okresie gwarancji przeglądy techniczne, przeglądy okresowe, naprawy powypadkowe 

oraz prace naprawcze, jeżeli zachodzą przesłanki do świadczenia gwarancji producenta, albo 

powstanie konieczność wykonania napraw. 

1. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji przeglądy serwisowe będą 

wykonywane we własnym zakresie przez Zamawiającego oraz na jego koszt. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że obsługa okresowa (typu kontrola, sprawdzenie) podczas 

której nie jest wymagana wymiana części, tj. codzienna, tygodniowa, miesięczna, kwartalna itd. 

będą wykonywane we własnym zakresie przez Zamawiającego oraz na jego koszt. 

 

Odpowiedź 6: 

1.  Tak. Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji będą wykonywane przez Zamawiającego we 

własnym zakresie oraz na jego koszt. 

2.  Tak. Obsługa okresowa (typu kontrola, sprawdzenie) podczas której nie jest wymagana 

wymiana części, tj. codzienna, tygodniowa, miesięczna, kwartalna itd. będą wykonywane we 

własnym zakresie przez Zamawiającego oraz na jego koszt. 

 

Pytanie 7 

W Zał. nr 3 do SWZ, par. 7, ust. 5, Zamawiający napisał: 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wadach seryjnych niezwłocznie od powzięcia takiej 

informacji (które wystąpiły w innych pojazdach i zachodzi prawdopodobieństwo, że wystąpią 

w pojazdach będących w posiadaniu Zamawiającego) i zleci niezwłocznie usunięcie tych wad, 

na swój koszt oraz ryzyko, także po upływie okresu gwarancji. 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca usunie na swój koszt tylko te wady seryjne, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego w czasie trwania gwarancji. 

 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Powyższe zamawiający jednoznacznie uregulował w 

§ 7 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ (wzór umowy).  

 



 

 

 

Pytanie 8 

W Zał. nr 3 do SWZ, par. 8, ust. 4, Zamawiający napisał: 

Wykonawca może zgłaszać umotywowane zastrzeżenia, co do zasadności naprawy lub sposobu 

dokonania naprawy, z tym, że zastrzeżenie może być zgłoszone jedynie wówczas, gdy 

usterka/wada jest następstwem zawinionego działania Zamawiającego związanego z 

niewłaściwym używaniem pojazdów, albo niewłaściwym wykonaniem naprawy. Zgłoszenie 

zastrzeżeń musi nastąpić w terminie 24 godzin (dotyczy dni roboczych) od otrzymania 

zgłoszenia chyba, że strony postanowią inaczej. Po tym terminie zastrzeżenia nie będą 

przyjmowane i naprawa będzie wykonana w ramach świadczenia Wykonawcy. 

Prosimy o zwiększenie czasu na zgłaszanie zastrzeżeń zasadności napraw lub sposobu jej 

wykonania przez Wykonawcę z 24 do 48 godzin. Wymagany przez Zamawiającego czas jest zbyt 

krótki na rzetelną ocenę wykonanych przez Zamawiającego prac. 

 

Odpowiedź 8: 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  

 

Pytanie 9 

W Zał. nr 3 do SWZ, par. 12, ust. 1, Zamawiający napisał: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia w ramach 

wynagrodzenia szkolenia wstępnego dla 20 pracowników Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, 

że: 

1/ 10 pracowników zostanie przeszkolonych w zakresie obsługi i napraw, 

2/ 10 pracowników - kierowców zostanie przeszkolonych w zakresie eksploatacji i użytkowania 

w czasie odbioru autobusów. 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres szkoleń ma być zgodny z zakresem udzielonej autoryzacji 

oraz z zakresem dokumentacji technicznej producenta. 

 

Odpowiedź 9: 

Tak. Zakres szkoleń ma być zgodny z zakresem udzielonej autoryzacji oraz z zakresem 

dokumentacji technicznej producenta. 

 

Pytanie 10 

W Zał. nr 3 do SWZ, par. 13, ust. 3, Zamawiający napisał: 

W przypadku zwłoki w wymianie wadliwego pojazdu na wolny od wad Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4.000 (cztery tysiące) złotych za każdy dzień 

zwłoki. Okres zwłoki oblicza się od dnia wskazanego w wezwaniu jako terminu wykonania 

wymiany. 



 

Zamawiający nie określił kryteriów w przypadku zaistnieniu których będzie oczekiwał 

wymiany pojazdu nowy. Prosimy o doprecyzowanie tychże albo usunięcie zapisu. 

 

Odpowiedź 10: 

Powyższe zamawiający uregulował w § 16 ust. 2 Załącznika nr 3 do SWZ (wzór umowy). W 

zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie 11 

W Zał. nr 3 do SWZ, par. 13, ust. 2, Zamawiający napisał: 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 400 (czterystu) złotych za każdy dzień zwłoki: 

a) w dostawie części zamiennych, 

b) w interwencji serwisu mobilnego. 

c) w naprawie wykonywanej przez Wykonawcę za pomocą własnego serwisu mobilnego. 

Kara umowna naliczana będzie za każde ze zdarzeń z osobna i tylko w odniesieniu do napraw 

objętych gwarancją. Kary będą naliczane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy usterka lub brak 

dostarczenia części w wymaganym terminie będzie skutkowało wyłączeniem pojazdu z ruchu. 

W ocenie Wykonawcy, wyżej wymienione  kary umowne są wysokie. Wykonawca zdaje sobie 

sprawę, że w reżimie zamówień publicznych to Zamawiający, jako gospodarz postępowania 

określa szczegółowe warunki kontraktowe, a zasada swobody umów wynikająca z art. 3531 KC, 

doznaje istotnego ograniczenia. Niemniej jednak uprawnienie zamawiającego do 

jednostronnego kształtowania warunków przyszłej umowy nie może mieć charakteru 

absolutnego. Zamawiający nie powinien bowiem tracić z pola widzenia celu obciążania 

wykonawcy karami umownymi, które to kary stanowią surogat odszkodowania należnego z 

tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. W związku z powyższym 

wnosimy o obniżenie ww. kar umownych z 400zł do 200zł za każdy dzień zwłoki. 

 

Odpowiedź 11: 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

Pytanie 12 

W Zał. nr 4 do SWZ, lp. 26.4, Zamawiający napisał: 

wyposażenie Zamawiającego w urządzenia diagnostyczne w postaci oprogramowań, interfejsów 

niezbędnych do wykonania diagnoz, obsług i napraw podzespołów (układów) (z aktualizacją 

oprogramowania diagnostycznego – minimum 15 lat): 

- silnika, 

- skrzyni biegów, 

- zawieszenia pneumatycznego, 

- hamulcowego, 

- sterowania drzwi, 



 

- ogrzewania i klimatyzacji, 

- elektrycznych. 

Zamawiający wymaga dostarczenia systemów diagnostycznych do wielu różnych układów i 

podzespołów. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli 

Wykonawca dostarczy jedno urządzenie obsługujące wszystkie układy i podzespoły. 

 

Odpowiedź 12: 

Celem Zamawiającego jest posiadanie ww. narzędzi diagnostycznych. Może być ich kilka, lub 

może to być jedno urządzenie obsługujące wszystkie układy i podzespoły. 

 

Pytanie 13 

W Zał.nr 3 do SWZ  § 7 ust. 5 Projektu Umowy, Zamawiający napisał: 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wadach seryjnych niezwłocznie od powzięcia takiej 

informacji (które wystąpiły w innych pojazdach i zachodzi prawdopodobieństwo, że wystąpią 

w pojazdach będących w posiadaniu Zamawiającego) i zleci niezwłocznie usunięcie tych wad, 

na swój koszt oraz ryzyko, także po upływie okresu gwarancji.  

Prosimy o informację co należy rozumieć jako wady seryjne? 

 

Odpowiedź 13: 

Pod pojęciem wada seryjna należy rozumieć wadę, która wystąpi w więcej niż jednym pojeździe. 

 

Pytanie 14 

W Zał.nr 3 do SWZ  § 13 ust. 4 Projektu Umowy, Zamawiający napisał: 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na 

podstawie niniejszej umowy wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto.  

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć karę umowną, z rażąco wysokiej „20% łącznej wartości 

brutto umowy”, na standardowo przyjętą w branży karę w wysokości „10% łącznej wartości 

brutto umowy”? 

Kara w wysokości 20% łącznej wartości brutto umowy nie tylko jest karą o niespotykanej dotąd 

wysokości (nawet w przypadku większych przetargów) i dwukrotnie przewyższa zwyczajowo 

przyjętą stawkę 10%. 

Dodatkowo wykonawca zaznacza, że wyższy poziom kar umownych przekłada się bezpośrednio 

na wysokość cen oferowanych pojazdów, jako że cena pojazdów jest wypadową wszystkich 

kosztów i ryzyk związanych z danym kontraktem, a co za tym idzie, samo potencjalne ryzyko 

wyższych kar przełoży się na wyższy poziom cen pojazdów. 

 

Odpowiedź 14: 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  

 

 



 

Pytanie 15 

W SWZ rozdział VI pkt..1.6. d)  Zamawiający napisał: 

Raport Techniczny drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus (w 

kompletacji i wyposażeniu identycznym z dostarczonym pojazdem), wykonanego wg 

wytycznych Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego przez niezależną, certyfikowaną 

jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania testu oraz protokół z badania zużycia 

paliwa SORT 2 wykonany przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

Powyższy wymóg dotyczący dokumentu SORT przez oferowany autobus w kompletacji                                      

i wyposażeniu zgodnym z dostarczonym pojazdem jest nie do spełnienia. Nie oferuje się 

identycznych pojazdów różnym Zamawiającym. Kompletacja autobusów jest zależna od 

wymagań Zamawiających oraz od ilości środków finansowych jakimi dysponują. Autobusy, na 

których wykonuje się testy SORT mogą mieć różne ilości miejsc pasażerskich, pojemności 

zbiorników paliwa, różne przełożenia osi napędowej dobrane do warunków terenowych, w 

których autobusy będą eksploatowane  lub wymagań Zamawiających w zakresie prędkości 

maksymalnej Vmax. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą aby wykonawca był zobowiązany dołączyć: 

Raport Techniczny drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus                                  

(w kompletacji i wyposażeniu zgodnym z dostarczonym pojazdem w zakresie silnika, skrzyni 

biegów i rozmiarem ogumienia identycznym z oferowanym autobusem), wykonanego wg 

wytycznych Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego przez niezależną, certyfikowaną 

jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania testu oraz protokół z badania zużycia 

paliwa SORT 2 wykonany przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

 

Odpowiedź 15: 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wyjaśnia jednakże, iż konstruują cytowane 

zapisy Rozdziału VI pkt.1 ppkt. 6 lit d)  przez słowo identyczny Zamawiający rozumiał zgodny 

z dostarczanym pojazdem, a zgodnie z wytycznymi MUTP dotyczy to silnika, skrzyni biegów i 

ogumienia. 
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