
Krotoszyn, 2022-04-04 
Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.  
MZK.271.1.2022  
 

Nr ogłoszenia : 2022/BZP 00105293/01  

W y k o n a w c y 
 

 
 

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

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych               
z windą mechaniczną” 

 

Na podstawie art. 284 ust.2 i art. 286 ust. 1 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 Wykonawcy i dokonuje zmiany treści SWZ : 

Pytanie 1 

Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 120 dni? 

Odp. 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 120 dni. W związku z 
powyższym zmianie ulegają terminy wykonania dostawy podane w pkt. V SWZ Termin 
wykonania zamówienia. : 120 dni od dnia podpisania umowy.  
Zmiana terminu wykonania została naniesiona także w  zmienionym formularzu oferty                     
i projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie 2 

Wnioskujemy o dopuszczenie pojazdu z silnikiem o poj. skokowej 1950 [ccm] – jest to                    
o 5 cm3 mniej niż w aktualnym OPZ. 

Odp. 
Zamawiający dopuszcza pojazd o poj. skokowej 1950 [ccm].  
Dokonano zmiany w Formularzu technicznym / zał. Nr 1/. 
 

Pytanie 3 

W pkt 15 i 16 OPZ widnieje jednakowy zapis. Jeżeli zamawiający miał na myśli oddzielną 
klimatyzację na przód oraz na tył, wnioskujemy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
pojazdu który z przodu posiada automatyczną klimatyzację, a z tylu posiada manualną 
klimatyzację. W takim układzie klimatyzacja będzie 3-strefowa. 

Odp. 
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu pojazd, który z przodu posiada 
automatyczną klimatyzację, a z tylu posiada manualną klimatyzację. Dokonano zmiany                
w Formularzu technicznym / zał. Nr 1/. 
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Pytanie 4 

 Pkt.33 – zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu oraz zastąpienie tego zapisu innym, 
zgodnie z którym oferowany pojazd może posiadać fotele w układzie 3+3, przy czym z 
przodu będzie to fotel kierowcy i podwójna ławka, z tylu będzie to układ 1/3:2/3 z oddzielnie 
składanymi oparciami. 

Odp. 
Oferowany pojazd może posiadać fotele w układzie 3+3, przy czym z przodu będzie to fotel 
kierowcy i podwójna ławka, z tylu będzie to układ 1/3:2/3 z oddzielnie składanymi oparciami 
pod warunkiem, że w pojeździe zmieści się duży wózek inwalidzki /dla dorosłej osoby/,                
6 pasażerów i kierowca. Dokonano zmiany w Formularzu technicznym / zał. Nr 1/. 
 

Pytanie 5 

Czy zamawiający oczekuje pojazdu z klapą tylną czy z drzwiami dwuskrzydłowymi? 

Odp. 
Oferowany pojazd powinien posiadać drzwi dwuskrzydłowe. Dokonano zmiany w 
Formularzu technicznym / zał. Nr 1/. 
 

Pytanie 6 

Prosimy o podanie średniego rocznego przebiegu przewidywanego w eksploatacji 
przedmiotowego pojazdu. 

Odp. 
Średnioroczny przebieg przewidywanego w eksploatacji przedmiotowego pojazdu wyniesie 
30 000 km . 
 

Pytanie 7 

Czy zamawiający oczekuje pojazdu z najazdami dla wózka inwalidzkiego czy z rampą czy 
może z windą? 

Odp. 
Pojazd powinien posiadać windę mechaniczną. 
 

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania zmianie ulegają następujące załączniki 
do SWZ: 

1/. Formularz oferty, 
2/. Formularz techniczny /zał. nr 1/, 
3/. Projektowane postanowienia umowy. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany następujących terminów podanych w SWZ : 

1/. PKT. XV SWZ Termin związania ofertą : do dnia 11.05.2022 r. 

2/. PKT. XIII SWZ Sposób i termin składania ofert : do dnia 12.04.2022 r. do godz. 9:00.  
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2/. PKT. XVI SWZ : Termin otwarcia ofert : do dnia 12.04.2022 r. do godz. 12:00.  

Zmiany terminów zostały wprowadzone również w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 
 
Załączniki : 
 
 

1/. Zmieniony Formularz oferty, 
2/. Zmieniony Formularz techniczny /zał. nr 1/, 
3/. Zmienione Projektowane postanowienia umowy. 
 
 
 
 
 
                                                                                           Prokurent                                     V-ce Prezes    

                               /-/ Anita Wierzowiecka            /-/ Małgorzata Kalak              
 


