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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dot.: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę pięciu, w tym czterech jednoczłonowych i jednego dwuczłonowego,
fabrycznie nowych (rok produkcji 2010) autobusów niskopodłogowych, dla potrzeb komunikacji
autobusowej w Swarzędzu, stanowiących element rodziny autobusów miejskich o wysokim stopniu
unifikacji, w ramach projektu pt.: „Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego
Miasta i Gminy Swarzędz” Działanie 2.5 – Rozwój miejskiego transportu zbiorowego.
Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Prosimy o wyrażenie zgody na uzupełnienie zapisu projektu umowy (SIW2, rozdział 5), paragraf 4
ust. 5 o słowa „bezspornych i wymagalnych". Po tej zmianie brzmienie tego ustępu będzie
następujące: „Strony postanawiają, że wynagrodzenie wynikające z faktur wystawionych przez
Wykonawcę może być zaliczone na poczet bezspornych i wymagalnych kar umownych”
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia paragrafu 4 ust.5 umowy.
Treść zapisu pozostaje bez zmian w stosunku do wzoru umowy zawartego w SIWZ – rozdział 5.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieodpłatnie' (projekt umowa, SIWZ rozdział 5)
w paragrafie 6. ustęp 2 i 3 na „w ramach zapłaconej ceny". Po tej zmianie brzmienie tych ustępów
będzie następujące:
„2. Wykonawca przekaże w ramach zapłaconej ceny Zamawiającemu dokumentację techniczną w
języku polskim. W skład dokumentacji technicznej, dla każdego pojazdu wchodzą:
 książka gwarancyjna i serwisowa - 1 egz.
 instrukcja obsługi pojazdu - 1 egz.
 katalog części zamiennych -1 egz
3. Wykonawca przeszkoli w ramach zapłaconej ceny pracowników Zamawiającego w zakresie
wymaganym do obsług autobusów. Szkolenie odbędzie się w dniu ..... w ......................?”
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę słowa „nieodpłatnie” na sformułowanie „w ramach
zapłaconej ceny”. Opis przedmiotu umowy zawiera wskazane przez Pytającego działania, które
muszą być wykonane w ramach wynagrodzenia umownego, w związku z czym, nie ma potrzeby
dokonywania zmian w zapisach umowy.
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