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do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot.; postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
„Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i 
zrównoważonej mobilności miejskiej - etap II” – w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA  III: 
Transport  Działanie III.1.2  Niskoemisyjny Transport Miejski Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – umowa UDA –RPLD.03.01.02.-10-0001/17-00 zawarta 
w dniu 10.05.2018 r. 

Pytanie  1
Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ, pkt. 6. oraz pkt. 4. (w tabeli). 

Zamawiający pisze, że autobusy muszą posiadać protokół z badań SORT-2 oraz o emisjach wyliczonych na 

podstawie  zużycia  paliwa  w  teście  SORT-2.  Ponieważ  tylko  na  podstawie  danych  z  takiego  protokołu 

Zamawiający może obiektywnie ustalić i zweryfikować zgodność oferty z SIWZ, prosimy o odpowiedź: czy 

wykonawcy mają obowiązek załączenia do oferty uprawomocnionej kopii protokołu zawierającego wyniki z 

badań  w  teście  SORT-2,  przeprowadzonych  przez  niezależną  certyfikowaną  jednostkę  badawczą, 

upoważnioną do wykonywania takich testów?

Odpowiedź:
Wykonawcy mają obowiązek załączenia do oferty uprawomocnionej kopii protokołu zawierającego 
wyniki z badań w teście SORT 2, przeprowadzonych przez niezależną certyfikowaną jednostkę 
badawczą  upoważnioną do wykonywania takich testów.



Pytanie 2
Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ, pkt. 8.

Zamawiający pisze, że autobusy muszą spełniać homologację niepalności na podstawie Regulaminu nr 118. 

Prosimy  o  odpowiedź:  czy  wykonawcy  mają  obowiązek  załączenia  do  oferty  uprawomocnionej  kopii 

homologacji  udzielonej  zgodnie  z  ww  Regulaminem  118,  wystawionej  przez  akredytowaną  jednostkę 

badawczą upoważnioną do przeprowadzenia takich badań? 

Odpowiedź:
Wykonawcy mają obowiązek załączenia do oferty uprawomocnionej kopii  homologacji  udzielonej 
zgodnie z Regulaminem 118 wystawionej przez akredytowaną jednostkę badawczą upoważnioną do 
przeprowadzenia takich badań. 

Pytanie 3
Dotyczy SIWZ, pkt. 16.2, kryterium 7) w związku z pkt. 25 (tabela) Załącznika nr 2 do SIWZ.

Zamawiający zamierza przyznać 15 pkt za zaoferowanie autobusu spełniającego wymogi Regulaminu nr 29 

EKG ONZ, co ma być potwierdzone dokumentem uprawnionej jednostki. Ponieważ na zgodność z R29 nie 

udziela się homologacji dla autobusów miejskich, prosimy o odpowiedź: czy Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty uprawomocniony dokument lub certyfikat, wystawiony przez 

akredytowaną  jednostkę  badawczą  upoważnioną  do  przeprowadzenia  takich  badań,  potwierdzający 

zgodność konstrukcji autobusu z wymaganiami ww Regulaminu 29?

Odpowiedź:
Zamawiajacy  uzna  warunek  za  spełniony  jeżeli  wykonawca  załączy  do  oferty  uprawomocniony 
dokument  lub  certyfikat,  wystawiony  przez  akredytowaną  jednostkę  badawczą  upoważnioną  do 
przeprowadzenia  takich  badań,  potwierdzajacy  zgodność  konstrukcji  autobusu  z  wymaganiami 
Regulaminu 29. 

Pytanie 4
Dotyczy SIWZ, pkt. 16.2, kryterium 8) w związku z pkt. 26 (tabela) Załącznika nr 2 do SIWZ:

Zamawiający zamierza przyznać 15 pkt za zaoferowanie autobusu spełniającego wymogi Regulaminu nr 66 

EKG ONZ, co ma być potwierdzone dokumentem uprawnionej jednostki. Czy Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty uprawomocnioną kopię homologacji udzielonej zgodnie z ww 

Regulaminem 66, wystawionej przez akredytowaną jednostkę badawczą upoważnioną do przeprowadzenia 

takich badań?

Odpowiedź:



Zamawiajacy uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca załaczy do oferty uprawomocnioną kopię 
homologacji  udzielonej  zgodnie  z  Regulaminem  66,  wystawionej  przez  akredytowaną  jednostkę 
badawczą upoważnioną do przeprowadzenia takich badań. 
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