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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot.  zamówienia publicznego na: „Dostawa jednego fabrycznie nowego (rok produkcji 
2012) autobusu niskopodłogowego, dwuczłonowego, dla potrzeb komunikacji 
miejskiej w Swarzędzu, stanowiącego element rodziny autobusów miejskich o 

wysokim stopniu unifikacji.”.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie 1
Zamawiający w punkcie 5.12. napisał:
„5.12 Minimalne wymagania gwarancyjne:
a. Gwarancja na cały pojazd – 36 miesięcy, lub do przebiegu 300 tys. km.
b. Gwarancja na układ napędowy – 36 miesięcy, lub do przebiegu 300 tys. km.
c. Gwarancja na trwałość strukturalną nadwozia i podwozia - 7 lat
d. Gwarancja na perforację nadwozia – 12 lat
e. Okres gwarancji na powłokę lakierniczą nadwozia – 8 lat”
Prosimy o podanie szacowanego rocznego przebiegu pojazdu.

Odpowiedź 1
Średnioroczny przebieg pojazdów w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Swarzędz wynosi 
85.000 km.

Zapytanie 2
Zamawiający w części SIWZ „Oferta” rozdział 4, punkt 6 napisał:
„6.  Oferujemy 12-miesięczną  rękojmię  za wady oraz  udzielamy 36-miesięcznej  gwarancji  jakości  na 
wszystkie  użyte  urządzenia  -  od  daty  odbioru  końcowego.”  natomiast  w  punkcie  5.12.  SIWZ 
Zamawiający napisał:
„5.12 Minimalne wymagania gwarancyjne:
a. Gwarancja na cały pojazd – 36 miesięcy, lub do przebiegu 300 tys. km.
b. Gwarancja na układ napędowy – 36 miesięcy, lub do przebiegu 300 tys. km.
c. Gwarancja na trwałość strukturalną nadwozia i podwozia - 7 lat
d. Gwarancja na perforację nadwozia – 12 lat
e. Okres gwarancji na powłokę lakierniczą nadwozia – 8 lat”.
Czy Zamawiający potwierdza, że wiążące dla Wykonawcy jest zapis z punktu 5.12 SIWZ tzn. minimalna 
gwarancja na cały pojazd i układ napędowy ma wynosić 36 miesięcy lub 300 tys. km w zależności od tego 
co nastąpi pierwsze?

Odpowiedź 2
Zamawiający  potwierdza,  że  wymaga  minimalnego  okresu  gwarancji  zgodnie  z  zapisami  pkt  5.12 
Rozdziału  2 SIWZ i  dopuszcza możliwość modyfikacji  oferty  w pkt  6 poprzez dopisanie słów „lub do 
przebiegu 300.000 km”.

Zapytanie 3
Zamawiający  w rozdziale  5  SIWZ „Umowa nr  -  /2012”  paragraf  4,  podpunkt  a  określił  następującą 
wysokość kary za opóźnienie w naprawach:
„a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
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• za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie – w wysokości 0,5% całkowitego
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
• za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5%
całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
• za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia brutto.”
Kara za opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji jest bardzo wysoka, przekracza ona 
parokrotnie średnią wysokość kar za analogiczne opóźnienia obowiązujące w Polsce i pozostałych krajach 
Unii Europejskiej. Czy w związku z tym Zamawiający potwierdza możliwość dostosowania rzeczonej kary 
do poziomów obecnie obowiązujących w Polsce (300 – 500 PLN)?

Odpowiedź 3
Zamawiający nie dopuszcza zmian w SIWZ w zakresie wysokości kar umownych.

Zapytanie 4
W treści SIWZ Zamawiający określa termin składania ofert na 01.09, natomiast w treści ogłoszenia o  
przetargu termin ten został określony na 01.10. Prosimy o jednoznaczne określenie terminu składania 
ofert.

Odpowiedź 4
Zamawiający omyłkowo wpisał do SIWZ termin składania i otwarcia ofert przypadające na 01.10.2012. 
Zgodnie z przekazanym ogłoszeniem o zamówieniu termin składania ofert został wyznaczony na dzień 
1.10.2012r.,  godz.  10:00 oraz termin otwarcia został  wyznaczony na dzień 1.10.2012r.,  godz.10:30. 
Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 28 sierpnia 2012r.

Zapytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia wymagań pkt 5.2 rozdział 2 SIWZ, 
wymaga dołączenia do oferty certyfikatów potwierdzających, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące 
wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniają warunek 
niepalności  –  homologacja  EWG  pojazdu  odnośnie  do  palności,  uzyskana  zgodnie  z  warunkami 
określonymi w Dyrektywie EWG 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 
roku.

Odpowiedź 5
Wymóg dotyczący niepalności elementów nadwozia został zapisany przez Zamawiającego w pkt 5.4 (nie 
jak w pytaniu 5.2). Zamawiający nie wymaga załączania do oferty wskazanego certyfikatu.

Zapytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia wymagań pkt 4.28 rozdziału 2 
SIWZ,  wymaga  dołączenia  do  oferty  wyników  testu  SORT-2  przeprowadzonego  przez  jednostkę 
certyfikowaną.

Odpowiedź 6
Zamawiający wymaga, aby dostarczony autobus w zakresie emisji  spalin  spełniał  minimalne wartości 
określone w pkt 4.28 rozdziału 2 SIWZ i nie wymaga w tym zakresie dołączenia wyników testu SORT-2 
przeprowadzonego przez jednostkę certyfikowaną.

Zapytanie 7
W związku z ukazaniem się specyfikacji do w/w postępowania prosimy o rozważenie zmiany wymaganych 
warunków technicznych.
W rozdziale 2 (Opis przedmiotu zamówienia) specyfikacji,  w punkcie 4.3. Skrzynia biegów wymagają 
Państwo przekładni  6-biegowej  z  elektroniką  sterującą umieszczoną bezpośrednio  na skrzyni  biegów. 
Takie  sformułowanie  eliminuje  nasz  produkt  i  uniemożliwia  producentowi  autobusu  zaoferowanie 
przekładni Voith-DIWA.
Koncern Voith Turbo jest znanym na całym świecie dostawcą automatycznych skrzyń biegów DIWA do 
autobusów miejskich. Nasz aktualny produkt przekładnia DIWA.5 posiada 4 biegi, co wynika bezpośrednio 
z  budowy wewnętrznej  i  zastosowanej  zasady zewnętrznego rozdziału  mocy na część mechaniczną i 
hydrodynamiczną. Rozwiązanie to zapewnia bezstopniowe rozpędzanie autobusu na pierwszym biegu do 
prędkości 25-30 km/h, po czym realizowane są konwencjonalne biegi mechaniczne. W konsekwencji 4-
biegowa  skrzynia  biegów  DIWA  w  pełni  odpowiada  innym  automatycznym  przekładniom  pięcio-  i 
sześciobiegowym.
Prosimy  zatem o  zmianę  przedmiotowego  zapisu  i  usunięcie  wymogu  liczby  biegów oraz  elektroniki 
sterującej umieszczonej na obudowie przekładni.
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Dodatkowym argumentem jest  fakt  wiodącej  pozycji  skrzyni  biegów Voith-DIWA  na  polskim  rynku 
autobusów miejskich. Każdego roku zdecydowana większość autobusów miejskich sprzedawanych jest z 
naszą przekładnią.
Opis  przedmiotu  zamówienia  wskazuje  również  na  wysoki  stopień  unifikacji  zamawianego  pojazdu  z 
obecnie wykorzystywanymi autobusami w komunikacji miejskiej  w Swarzędzu. W poprzedniej dostawie 3 
szt. autobusów Solaris Urbino 15 zabudowano skrzynie biegów DIWA.5

Odpowiedź 7
Zamawiający zmienia treść specyfikacji w punkcie 4.3 w rozdziale 2 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 
oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (Rozdział 5 SIWZ). Zamiast 
zapisów „Automatyczna, 6-biegowa skrzynia biegów, z elektroniką sterującą umieszczoną bezpośrednio 
na skrzyni biegów, zintegrowaną bezprzewodowo, ze zintegrowanym retarderem i mikroprocesorowym 
systemem diagnostycznym;  zaprogramowana  na  jazdę  oszczędnościową  z  ogranicznikiem  prędkości; 
producenta posiadającego przedstawicielstwo w Polsce” wprowadza się zapisy: „Automatyczna, 4 lub 6-
biegowa  skrzynia  biegów  ze  zintegrowanym  retarderem  i  mikroprocesorowym  systemem 
diagnostycznym; zaprogramowana na jazdę oszczędnościową z  ogranicznikiem prędkości;  producenta 
posiadającego przedstawicielstwo w Polsce.”.
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