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Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania na ,,Dostawę 3 fabrycznie nowych autobusów miejskich,
niskopodłogowych dla PKM Swierklaniec Międzygminna Sp. z o.o.".

Zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019, poz. 2019) ZamawiĄący - Pzedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Międzygminna Społka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622 Świerklaniec, ul,
Parkowa 3 udziela odpowiedzi na pytania, które wpĘnęły od Wykonawców,

Pytanie nr 1 :

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie precyzuje metalu z
którego wykonane mają zostać felgi zamontowane w dostarczanych pojazdach. Na rynku
dostępne są felgi ze stopu aluminium, które charakteryzują się bardzo dobrymi
parametrami technologiczno-eksploatacyjnymi, w Ęm wagovvymi, wytrzymałościowymi,
współczynnikiem odprowadzenia ciepła, które dalece przewyższają parametry felg
stalowych. Povvyższe mają bardzo istotny wpływ na zmniejszeniem kosztów
eksploatacyjnych, popżez mniejsze zużycie opon, układu hamulcowego, paliwa, ponadto
niższy o blisko 50% ciężar felg aluminiovvych w porównaniu do felg stalovtych, przekłada
się na zwiększoną ładowność pojazdu. Bioąc pod uwagę parametry techniczne oraz
charakter i częstotliwość użytkowania pojazdu, przekładające się bezpośrednio na zysk
ekonomiczny, wynikający z zastosowania felg aluminiowych; czy Zamawiający Wmaga,
aby dostarczane pojazdy byĘ vvyposażone w felgi aluminiowe?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby dostarczane pojazdy były wyposażone w felgi
aluminiowe.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający wymaga aby felgi zastosowane w pojeździe opatrzone zostały 5Jetnią
gwarancją bez limitu kilometrów?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby felgi zastosowane w pojeździe opatrzone zostały 5-
letnią gwarancją bez limitu kilometrów.
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Zgodnie z arl.. 137 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019, poz, 2019) ZamawiĄący - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej dokonuje
następującej zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zmiana nr 1:

W Załączniku nr 6 do SWZ - wzolze umovvy, zmienia się § 6 dodając kolejny nowy punkt
o następującej treści:
8. Wykonawca wyraża zgodę na montaż systemu zliczania pasażerów w pojazdach,

uządzeń i niezbędnej infrastruktury, wdrażanego przez ZTM Katowice. Powyższe nie
może powodować utraty gwarancji na pojazd.

Powyższa zmiana nie powoduje konieczności przedłużania terminu składania ofeń.
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