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Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów
określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.. 11 ust. 8 ustawy PZP w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu pn. :
Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn sp. z o.o. poprzez zakup
5 fabrycznie nowych autobusów”
Informuję, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytania do SIWZ :
Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuszcza autobus miejski niskowejściowy z drzwiami pierwszymi
i drugimi otwieranymi do wewnątrz oraz drzwiami trzecimi otwieranymi na zewnątrz?
Należy zaznaczyć, że takie rozwiązanie tj. otwieranie drzwi na zewnątrz Zamawiający
dopuszcza w autobusie podmiejskim, a jak sam zaznacza w SIWZ w dni robocze będzie on
pełnił taką samą rolę jak autobusy niskowejściowe.
Pytanie nr 2.
Czy zamawiający dopuszcza autobusy z oblachowaniem zewnętrznym ze stali o
podwyższonej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie metodą kataforezy, aluminium
i tworzywa sztucznego?.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela
odpowiedzi na powyższe pytania.
Odpowiedź nr 1.
Zgodnie z zapisem w załączniku Nr A do SIWZ pkt 4 Nadwozie (ppkt 4.2 Drzwi)
zamawiający nie dopuszcza systemu otwierania drzwi na zewnątrz w autobusie miejskim
niskowejściowym.
Odpowiedź nr 2.
Zgodnie z zapisem w załączniku Nr A do SIWZ pkt 4 Nadwozie (ppkt 4.1 Nadwozie)
zamawiający dopuszcza oblachowanie autobusu ze stali o podwyższonej jakości
zabezpieczonej antykorozyjnie metodą kataforezy, aluminium i tworzywo sztuczne w
autobusach miejskich niskowejściowych.
W autobusie podmiejskim zgodnie z zapisem w załączniku Nr B do SIWZ pkt 4 Nadwozie
(ppkt 4.1 Nadwozie) całe nadwozie ma być wykonane ze stali odpornej na korozję co
gwarantuje wysoką trwałość konstrukcji, pas podokienny z blachy nierdzewnej, aluminium
lub tworzywa.
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Jednocześnie informujemy, że stal nierdzewna jest produktem ogólnie dostępnym i
stosowanym, a pojazdy zbudowane tą metodą gwarantują wysoką jakość i długoletnią
eksploatacją.
W związku ze złożonymi zapytaniami informuję, że nie powodują one zmiany treści
SIWZ opracowanej do w/w przetargu.
Wyznaczony termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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