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

(czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów 

hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej.” 

 

 

MODYFIKACJA nr 2  

 

Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą niniejszym modyfikuję treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w poniższy sposób: 

 

1. W Rozdziale XVI Opis  przedmiotu  zamówienia  w pkt  9 ppkt 1 Lp. 17 otrzymuje brzmienie:  

 

17. Drzwi 

1. Troje drzwi dwuskrzydłowych o szerokości nie mniejszej niż 1200 mm, 

otwieranych do wewnątrz, wyposażonych w mechanizm powrotnego 

otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę; 

2. sterowanie drzwi z miejsca kierowcy, przyciski sterowania podświetlane 

z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i „otwarcia”, wyposażone w system 

awaryjnego otwarcia przy każdych drzwiach z wewnątrz i zewnątrz 

autobusu; 

3. otwieranie drzwi „na żądanie”: drzwi otwierane lub zamykane 

pojedynczo; 

4. zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i sposób automatyczny; 

5. układ otwierania drzwi przez pasażera blokowany/odblokowany przez 

kierowcę, przyciski sterujące umieszczone wewnątrz i na zewnątrz 2, 3 

drzwi oznakowane alfabetem Brailla przy czym przyciski umieszczone 

wewnątrz schowane w obudowie uniemożliwiającej przypadkowe 



naciśnięcie /wciśnięcie uruchomienie, rozmieszczone na pionowych 

poręczach. Sygnalizacja włączania przycisku świetlna i dźwiękowa; 

6. dodatkowo otwieranie i zamykanie wszystkich drzwi jednym 

przyciskiem; 

7. w przypadku zastosowania w drzwiach fotokomórek zainstalować 

program umożliwiający kierowcy „przełamanie” zamykania drzwi; 

8. sterowanie drzwi elektropneumatyczne; 

9. w pierwszych drzwiach oddzielna obsługa obu skrzydeł z możliwością 

blokowanie przedniego skrzydła; Zamawiający dopuszcza także możliwość 

sterowania połówkami drzwi wyłącznie po uprzednim zablokowaniu jednego 

skrzydła. 

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

przy zderzaku przednim z prawej strony lub przycisk umieszczony 

centralnie pod klapką 

11. oświetlenie zewnętrzne co najmniej w 2, 3 drzwiach (halogen nad 

drzwiami) Zamawiający dopuszcza także rozwiązanie polegające na 

zastosowaniu w progach każdych drzwi listew LED, oświetlających 

skutecznie obszar wejścia do autobusu.  

 

2. W Rozdziale XVI Opis  przedmiotu  zamówienia  w pkt  9 ppkt 2 Lp. 17 otrzymuje brzmienie:  

 

17. Drzwi 

1. czworo drzwi dwuskrzydłowych o szerokości nie mniejszej niż 1200 mm, 

otwieranych do wewnątrz, wyposażonych w mechanizm powrotnego 

otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę; 

2. sterowanie drzwi z miejsca kierowcy, przyciski sterowania podświetlane z 

sygnalizacją przystanku „na żądanie” i „otwarcia”, wyposażone w system 

awaryjnego otwarcia przy każdych drzwiach z wewnątrz i zewnątrz 

autobusu; 

3. otwieranie drzwi „na żądanie”: drzwi otwierane lub zamykane pojedynczo; 

4. zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i sposób automatyczny; 

5. układ otwierania drzwi przez pasażera odblokowany przez kierowcę, 

przyciski sterujące umieszczone wewnątrz i na zewnątrz 2, 3 i 4 drzwi, 

oznakowane alfabetem Brailla przy czym przyciski umieszczone wewnątrz 

schowane w obudowie uniemożliwiającej przypadkowe naciśnięcie 

/wciśnięcie uruchomienie, rozmieszczone na pionowych poręczach. 

Sygnalizacja włączania przycisku świetlna i dźwiękowa. 



6. dodatkowo otwieranie i zamykanie wszystkich drzwi jednym przyciskiem; 

7. w przypadku zastosowania w drzwiach fotokomórek zainstalować program 

umożliwiający kierowcy „przełamanie” zamykania drzwi; 

8. sterowanie drzwi elektropneumatyczne; 

9. w pierwszych drzwiach oddzielna obsługa obu skrzydeł z możliwością 

blokowanie przedniego skrzydła; Zamawiający dopuszcza także możliwość 

sterowania połówkami drzwi wyłącznie po uprzednim zablokowaniu jednego 

skrzydła; 

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

przy zderzaku przednim z prawej strony lub przycisk umieszczony centralnie 

pod klapką 

11. oświetlenie zewnętrzne co najmniej w 2, 3 i 4 drzwiach (halogen nad 

drzwiami); Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zastosowaniu w 

progach każdych drzwi listew LED, oświetlających skutecznie obszar wejścia 

do autobusu. 

 

3. Załącznik nr 4  do SWZ - wzór opisu techniczno - eksploatacyjnego oferowanych pojazdów, 

zostaje zastąpiony załącznikiem do niniejszej modyfikacji pn. „Modyfikacja 2 Zal 4 wzór opisu 

techniczno - eksploatacyjnego oferowanych pojazdów” 

 

4. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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