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Tychy, 26.10.2020 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup elektrycznych 
pojazdów komunikacji miejskiej dla TLT Sp. z o.o.” 

Nr sprawy PE/4/2020 
 

W związku z pytaniami zainteresowanych Dostawców w postępowaniu na realizację wyżej 
wymienionego zadania wyjaśniamy:  

 
Pytanie 1:  
Zamawiający w punkcie 3.1. SIWZ pisze:  
„Przedmiotem zamówienia jest:  
3.1.1. dostawa 6 szt. elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej (elektrobusów) dla 
Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. w Tychach. Oferowane pojazdy muszą spełniać 
wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów 
samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r., 
poz.1475) niebędących pojazdami specjalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j., Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.). Dostarczone  
pojazdy muszą posiadać aktualne „Świadectwa homologacji typu pojazdu” oraz inne 
dokumenty wymagane przepisami prawa niezbędne do dopełnienia przez Zamawiającego 
formalności rejestracyjnych.”  

Prosimy o weryfikację powyższego zapisu i dodanie następującego wymogu:  

Oferowane pojazdy muszą spełniać przepisy co do warunków technicznych i homologacji, tj.: 
- określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. 2015, 
poz.38), 
oraz 
- określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie 
warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz.U. 2011 nr 65 poz. 344). 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść punktu 3.1 SIWZ nadając mu nowe, następujące brzmienie: 
„3.1 Przedmiotem zamówienia jest: 
3.1.1.  dostawa 6 szt. elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej (elektrobusów) dla 
Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. w Tychach. Oferowane pojazdy muszą spełniać przepisy 
w zakresie warunków technicznych i homologacji, określone w: 
– Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 
2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich 
przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r., poz.1475) niebędących pojazdami 
specjalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w 
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sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 
2016 r., poz. 2022 ze zm.); 
– Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 
2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. 2015, poz.38); 
– Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków 
technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2011 
nr 65 poz. 344). 

Dostarczone pojazdy muszą posiadać aktualne „Świadectwa homologacji typu pojazdu" oraz 
inne dokumenty wymagane przepisami prawa niezbędne do dopełnienia przez Zamawiającego 
formalności rejestracyjnych." 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 


