
Krotoszyn, 2022-06-21 

Miejski Zakład Komunikacji  

w Krotoszynie Sp. z o.o. 

MZK.271.2.2022 
 

Nr ogłoszenia : 2022/BZP 00207937/01 

 

WYKONAWCY 

 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn. :  
 

„Dostawa autobusu miejskiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji                      

w Krotoszynie sp. z o.o.” 

 
 

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.),  Zamawiający odpowiada na pytania 

Wykonawców : 

 

Pyt.1:  

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania autobusu 

posiadającego 15 miejsc siedzących. 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie dopuszcza autobusu posiadającego mniej niż 16 miejsc siedzących 

pełnowymiarowych. 

 

Pyt. 2 : 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobus z okładem 

drzwi 0-1-2 (pierwsze drzwi pojedyncze, drogie drzwi dwuskrzydłowe) ? 

Odpowiedź : 

Zamawiający dopuszcza autobus z okładem drzwi 0-1-2 . Wymogiem Zamawiającego są min. 

1 drzwi dwuskrzydłowe. 

 

Pyt. 3. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym z liczbą miejsc 

siedzących pełno wymiarowych 14 + miejsce kierowcy) ? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie dopuszcza autobusu posiadającego mniej niż 16 miejsc siedzących 

pełnowymiarowych. 

 

Pyt.4. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobus z 

dopuszczalną masą całkowitą 7200 kg ? 

Odpowiedź : 

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu autobus z dopuszczalną masa całkowitą max. 5500 

kg. 

 

Pyt.5. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobus, w którym 

stanowisko do przewozu osoby na wózku inwalidzkim będzie znajdować się w tylnej części 

pasażerskiej przy drzwiach dwuskrzydłowych ? 
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Odpowiedź : 

Stanowisko do przewozu osoby na wózku inwalidzkim winno znajdować się w przedniej 

części pasażerskiej (poz. 12 formularza technicznego). 

 

Pyt.6. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobus, w którym 

niska podłoga będzie znajdować się w tylnej części pasażerskiej przy drzwiach 

dwuskrzydłowych ? 

Odpowiedź : 

Zamawiający w formularzu technicznym określił, że niska podłoga jest wymagana w 

przedniej części autobusu ( poz. 16 formularza technicznego). Wykonawca może zaoferować 

niską podłogę w tylnej części pasażerskiej przy drzwiach dwuskrzydłowych. 

 

Pyt.7.  

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobus nie 

wyposażony w poduszkę powietrzną kierowcy ? 

Odpowiedź : 

Zamawiający wymaga wyposażenia w poduszkę powietrzną kierowcy ( poz. 20 formularza 

technicznego). 

 

Pyt.8. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobus nie 

wyposażony w drzwi kierowcy ? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Drzwi dla kierowcy mają być zawiasowe, 

otwierane mechanicznie z lewej strony (poz. 22 formularza technicznego). 

 

Pyt. 9. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobus, w którym fotel 

kierowcy nie będzie podgrzewany ? 

Odpowiedź : 

Fotel kierowcy musi być podgrzewany ( poz. 30 formularza technicznego). 

 

Pyt. 10. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobus z 

regulowana kierownica w jednej płaszczyźnie ? 

Odpowiedź : 

Regulowana kierownica musi być w dwóch płaszczyznach (poz. 31 formularza technicznego). 

 

Pyt. 11. 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobus z roku 

produkcji 2021, z przebiegiem max. 500 km, z kompletem niezbędnych dokumentów do 

rejestracji pojazdu ? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie dopuszcza takiego autobusu. Autobus ma być fabrycznie nowy, rok 

produkcji 2022. 

 

Pyt.12. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w przypadku opóźnienia w 

dostawie części do napraw gwarancyjnych w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia? 
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Odpowiedź : 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie w/w kary umownej. 

 

 

Pyt.13. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki ? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie w/w kary umownej. 

 

Pyt. 14.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za zwłokę w usunięciu 

usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,15% 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu ? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie w/w kary umownej. 

 

Pyt. 15. 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za zwłokę w usunięciu 

usterek i wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie w/w kary umownej. 

 

Pyt.16. 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia autobusu z układem foteli 2-2 (dwa po prawej i 

dwa po lewej stronie autobusu) ? Układ taki poprawia komfort dla pasażerów. 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wymaga autobusu z układem foteli 2-2. 

 

Pyt. 17. 

 Prosimy o podanie prognozy średniego rocznego przebiegu autobusów. 

Odpowiedź : 

Prognoza średniego rocznego przebiegu autobusu – 30 tys. km. 

 

Pyt. 18. 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu 

przetargowym pojazdu, który będzie przerobiony z furgonu samochodu ciężarowego. 

Przerabianie furgonów samochodów ciężarowych na autobusy wiąże się z ingerencją w 

jednolitą konstrukcję pojazdu bazowego jakim jest samochód dostawczy. Autobus które 

chcemy zaoferować w postępowaniu przetargowym posiadają konstrukcję nadwozia 

zbudowaną w pełni przez nas co gwarantuje odpowiednią trwałość i zabezpieczenie 

antykorozyjne. 

Odpowiedź : 

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu pojazdy przerobione z furgonu 

samochodu ciężarowego. 
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Pyt. 19. 

 Proszę o potwierdzenie, że okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy jest równy 

okresowi gwarancji cało pojazdowej udzielonej przez Wykonawcę. 

Odpowiedź : 

Zamawiający potwierdza, że okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy jest równy 

okresowi gwarancji cało pojazdowej udzielonej przez Wykonawcę (§ 6 ust. 1 projektowanych 

postanowień umowy). 

 

Pyt. 20. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający w 

postępowaniu ofertę był równocześnie producentem dostarczanych autobusów 

ujawnionym jako producent w świadectwie homologacji typu pojazdu? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składający w 

postępowaniu ofertę był równocześnie producentem dostarczanych autobusów 

ujawnionym jako producent w świadectwie homologacji typu pojazdu. 

 

Pyt. 21. 

Prosimy o odpowiedź, czy w okresie gwarancji koszt planowanych przeglądów 

serwisowych/obsług technicznych wynikających i interwałów obsług określonych przez 

producenta pojazdu wraz robocizną i materiałami eksploatacyjnymi Zamawiający będzie 

ponosił we własnym zakresie ? Pozostałe naprawy wynikające z udzielonej gwarancji będą po 

stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź : 

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 4 projektowanych postanowień umowy, w okresie rękojmi                    

i gwarancji całopojazdowej przeglądy techniczne związane z  normalną eksploatacją 

autobusów Zamawiający będzie wykonywał na koszt Wykonawcy, w zakresie objętym 

rękojmią lub gwarancją. 

 

Pyt. 22. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby gwarancja na autobus została 

udzielona bezpośrednio przez producenta autobusu. 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wymaga, aby gwarancja na autobus została udzielona bezpośrednio przez 

producenta autobusu. 

 

  Proszę o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy przygotowywaniu oferty 

przetargowej. Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

                                                                              Prokurent                                     V-ce Prezes    

                  

                               /-/ Anita Wierzowiecka            /-/ Małgorzata Kalak              

 


