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ZF.271.219.2021.ZF1/10       Połaniec, dnia 10.01.2022r. 

Wyjaśnienie i zmiana nr 3 do SWZ  

w przetargu pn. 

Dostawa mikrobusu 9 -cio miejscowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Zmniejszenie barier transportowych na rzecz 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego 

dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" Obszaru D programu pn. "Program 

wyrównywania różnić między regionami III"  - 2021 r. współfinansowanego  

W związku z zapytaniem Wykonawcy do SWZ w w/w postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia:  

Zadane pytania: 

1. Dzień Dobry. Poproszę o informację na temat przewidywanego przebiegu pojazdu w ciągu 1 

roku?  

Odpowiedź: Planowany roczny przebieg pojazdu nie jest znany, średnioroczny przebieg 

posiadanych pojazdów będących w użytkowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosi ok. 40-50 

tys. km. 

2. Czy Zamawiający dopuści samochód w układzie siedzeń 2+1 (podwójny fotel +pojedynczy z 

pochylanymi oparciami) w II i III rzędzie siedzeń, składane i szybko demontowane? Wózek 

montowany zamiennie z podwójnym fotelem w III rzędzie siedzeń?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza samochód w układzie 2+1 w II i III rzędzie siedzeń, składane 

i szybko demontowane z zastrzeżeniem, że wózek może zostać zamontowany zamiennie  

z podwójnym fotelem w III rzędzie jak i pojedynczym fotelem w III rzędzie siedzeń. 

3. Jaki średni roczny przebieg samochodu przewiduje Zamawiający? Informacja ta jest 

potrzebna do skalkulowania przeglądów.  

Odpowiedź: Planowany roczny przebieg pojazdu nie jest znany, średnioroczny przebieg 

posiadanych pojazdów będących w użytkowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosi ok. 40-50 

tys. km. 

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia, w związku z czym wydłuża się termin 

składania ofert do dnia 18.01.2022r. godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 18.01.2022r. godz. 10:30. 
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Zamawiający zmienia SWZ rozdz. IV pkt 4, który otrzymuje brzmienie: 

„4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty opis techniczny oferowanego 

pojazdu zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia (podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – opis 

przedmiotu zamówienia zawierający wskazane parametry pojazdu oraz sposób dostosowania 

autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim 

oraz wskazanie marki i modelu oferowanego pojazdu. Nie załączenie w/w opisu bądź nie 

wykazanie, że oferowany pojazd spełnia wszystkie wymagania wskazane przez 

Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty” 

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XIX pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, tj. do dnia 16.02.2022r.” 

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XXI pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie: 

„1. Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2022r. o godz. 10:00.”  

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2022r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego.” 

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie. 
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