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Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „Dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych 

autobusów hybrydowych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 

z późn.zm.). 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia i Istotnych 

postanowień umowy wniesionymi do Zamawiającego w dniach 29.12.2022 r., 02.01.2023 r.,  03.01.2023 

r., 09.01.2023 r., 10.01.2023 r. oraz 16.01.2023 r. Zamawiający „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.”                  

w Krakowie wyjaśnia: 

 

Pytanie nr 1: 

dot. SWZ, Rozdział VIII SWZ, pkt 1.4 

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej i zawodowej i uznania warunku za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawy co najmniej 2 (dwóch) fabrycznie nowych 

autobusów hybrydowych w ramach jednej lub kilku umów. 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 

Zapis rozdziału VII ust. 1 pkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, należycie wykonał dostawy co najmniej 2 (dwóch) fabrycznie nowych autobusów 

spalinowych, hybrydowych lub elektrycznych w ramach jednej lub kilku umów”. 

 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy: 

 

Rozdz. X ust. 5 pkt 5.1. ppkt 5.1.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

„wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem liczby autobusów, 

przedmiotu, dat wykonania dostaw i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane – wzór 

dokumentu zawarty jest w załączniku nr 14 do SWZ. 

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy”. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/kolejemalopolskie/proceedings
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Rozdz. III.1.3) Ogłoszenia o zamówieniu [Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe] w 

następujący sposób: 

„W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem 

oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym 

terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów: 
– wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem liczby autobusów, 

przedmiotu, dat wykonania dostaw i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane. Do 

wykazu należy dołączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, należycie wykonał dostawy co najmniej 2 (dwóch) fabrycznie nowych autobusów 

spalinowych, hybrydowych lub elektrycznych w ramach jednej lub kilku umów. 

Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału mogą być spełnione 

łącznie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych”. 

 

 

Pytanie nr 2: 

dot. SWZ, Rozdział XV 

Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni, tj. do 7 lutego 2023 r. 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 07.02.2023 r. 

 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy: 

 

Rozdz. XV ust. 1 i 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

„1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie w części dotyczącej 

Postępowania w terminie do dnia 07 lutego 2023 r. do godz. 12:00.   

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 lutego 2023 r. o godz. 12:30. Zamawiający nie przewiduje 

publicznej sesji otwarcia ofert”. 

 

Rozdz. XIII ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07 maja 2023 roku”. 

 

Rozdz. IV.2.2) Ogłoszenia o zamówieniu [Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału] w następujący sposób: 

„Data: 07/02/2023 
Czas lokalny: 12:00” 
 

Rozdz. IV.2.6) Ogłoszenia o zamówieniu [Minimalny okres, w którym oferent będzie związany 

ofertą] w następujący sposób: 

„Oferta musi zachować ważność do: 07/05/2023” 
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Rozdz. IV.2.7) Ogłoszenia o zamówieniu [Warunki otwarcia ofert] w następujący sposób: 

„Data: 07/02/2023 

Czas lokalny: 12:30” 
 
 
Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert o min 14 dni?  

Uzasadnienie: 

Wykonanie bardzo wymagającej technicznie specyfikacji pojazdu hybrydowego wymaga dogłębnych 

konsultacji technicznych, które ze względu na okres świąteczno-noworoczny i związane z nimi absencje 

urlopowe nie pozwalają na sfinalizowanie oferty w obecnie wymaganym terminie.   

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do terminu wskazanego w odpowiedzi nr 2. 

 

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy SWZ Rozdział VII – Warunki udziału w postępowaniu pkt 1.4 Zamawiający napisał warunek 

zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

należycie wykonał dostawy co najmniej 2 (dwóch) fabrycznie nowych autobusów hybrydowych w 

ramach jednej lub kilku umów. Czy Zamawiający uzna i zaakceptuje warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat należycie wykonał dostawę fabrycznie nowych autobusów tej 

samej marki i tego samego typu pojazdu co oferowane w niniejszym postępowaniu.  

Doświadczenie w dostawie autobusów tej samej marki i tego samego typu co oferowane w niniejszym 

postępowaniu jest wystarczającym doświadczeniem dla należytego wykonania zamówienia objętego 

niniejszym postępowaniem, czyli dla wyprodukowania i dostawy 7 sztuk nowych autobusów 

hybrydowych wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ). A zatem autobus spalinowy bez hybrydy i autobus spalinowy hybrydowy to ten sam 

typ pojazdu. Doświadczenie w produkcji i dostawie danego typu pojazdu jest wystarczające by uznać, 

że wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia dotyczącego autobusu hybrydowego. 

Wykonawca wskazuje, że warunki udziału w postępowaniu zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w 

szczególności Krajowej Izby Odwoławczej rozumiane są jako warunki minimalne, a w związku z tym nie 

powinny one pozostawać w relacji jeden do jednego z przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający zmienia zapis zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1. 

 

 

Pytanie nr 5: 

Dot. Rozdziału XVII „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT”  

Zamawiający zapisał:  

„- 3% - pełne oświetlenie LED – światła przednie i tylne wykonane w technologii LED: 

Oferty spełniające dany parametr (TAK) – 3 pkt, 

Oferty nie spełniające danego parametru (NIE) – 0 pkt.” 

Wnosimy o doprecyzowanie powyższego kryterium oceny oferty poprzez ograniczenie wymogu do 

najczęściej używanych świateł pojazdu.  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla Zamawiającego, ponieważ 

znacząco obniża koszty eksploatacji pojazdu. Autobus wyposażony w oświetlenie LED jedynie 

najczęściej używanych świateł zapewnia wysoką efektywność i bezpieczeństwo przy jednoczesnej 

minimalizacji kosztów obsługi. Zastosowanie żarówek energooszczędnych żarnikowych w najrzadziej 

używanych światłach, takich jak światło cofania, czy tylne  światło przeciwmgielne, ogranicza do 

minimum koszt obsługi oświetlenia pojazdu. 
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Stąd wnosimy o dodanie zapisu w kryterium „co najmniej światła przednie mijania, drogowe, pozycyjne, 

do jazdy dziennej oraz kierunkowskazy i tylne światła pozycyjne, stop oraz kierunkowskazy wykonane 

w technologii LED.” 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu. 

Zamawiający zmienia zapis rozdz. XVII ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia [w zakresie 

oświetlenia LED] w następujący sposób: 

„- 3% - oświetlenie LED – światła przednie i tylne wykonane w technologii LED, w tym co najmniej 

światła przednie mijania, drogowe, pozycyjne, do jazdy dziennej oraz kierunkowskazy i tylne światła 

pozycyjne, stop oraz kierunkowskazy: 

Oferty spełniające dany parametr (TAK) – 3 pkt, 

Oferty nie spełniające danego parametru (NIE) – 0 pkt.” 

 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy: 

 

Rozdz. II.2.14) Ogłoszenia o zamówieniu [Informacje dodatkowe] w następujący sposób: 

„Kryterium technicznym ocena nastąpi za: liczbę stałych miejsc siedzących; aktywny tempomat 

(asystent hamowania automatycznego); ujednolicenie rozwiązania technicznego w postaci tego 

samego producenta nadwozia i silnika, ułatwiające utrzymanie pojazdu; oświetlenie LED; miejsce na 

koło zapasowe”. 

 

Formularz ofertowy poz. 5 [ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH 
AUTOBUSÓW] w następujący sposób: 
 

 
5 

oświetlenie LED – światła przednie i tylne wykonane w 
technologii LED, w tym co najmniej światła przednie 
mijania, drogowe, pozycyjne, do jazdy dziennej oraz 
kierunkowskazy i tylne światła pozycyjne, stop oraz 

kierunkowskazy 

 
TAK/NIE  

 

 
Oferty należy sporządzić na zmienionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego pisma. 

 

 

Pytanie nr 6: 

Zwracamy się z prośbą o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi na poniższe pytania. Producent autobusów 

proponowanych w przedmiotowym postępowaniu niestety nie posiadają i nie stosuje poniższych 

rozwiązań dlatego też negatywna odpowiedź spowoduje brak możliwości złożenia oferty.  

Dotyczy załącznika wymagania techniczne autobusu hybrydowego pkt XVI ppkt 15 b. Sterowanie drzwi 

Zamawiający napisał . Otwieranie drzwi w sposób automatyczny oraz manualny. Oba tryby dostępne 

również po wyłączeniu zapłonu. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które pozwala na otwarcie 

drzwi z zewnątrz przyciskiem działa ono przy włączonym zapłonie. Wszyscy obecni producenci 

autobusów stosują powyższe rozwiązanie z uwagi chociaż by na bezpieczeństwo . Możliwość otwarcia 

drzwi z zewnątrz przy wyłączonym zapłonie pozwala na niekontrolowane wejście do autobusu innych 

osób co w obecnych czasach może stanowić zagrożenie dla kierowcy oraz pasażerów. 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
Zapis otrzymuje brzmienie: „Otwieranie drzwi w sposób automatyczny oraz manualny”. 
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Pytanie nr 7: 

Dotyczy załącznika wymagania techniczne autobusu hybrydowego pkt XVI ppkt 15.h. Zamawiający 

napisał . Detekcja obecności pasażerów w płaszczyźnie otworu drzwi działająca zarówno w trybie 

manualnym jak i automatycznym. Prosimy o zmianą zapisu na . Detekcja obecności pasażerów w 

płaszczyźnie otworu drzwi działająca zarówno w trybie manualnym jak i automatycznym wymaganie 

opcjonalne lub sterowanie drzwiami tj. zamykanie i otwieranie z pulpitu kierowcy. 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Zapis otrzymuje brzmienie: „Detekcja obecności pasażerów w płaszczyźnie otworu drzwi działająca 

zarówno w trybie manualnym jak i automatycznym lub sterowanie drzwiami tj. zamykanie i otwieranie z 

pulpitu kierowcy”. 

 

 

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

Projektowanych postanowień umowy, znak sprawy: DZ.26.569.2022. 

 

 

                                                                                                                  Z poważaniem 

Tomasz Warchoł 

Prezes „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.” 

(podpis elektroniczny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ - ZMIENIONY 
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