Dywity , dnia 12.04.2018 r.
Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer:
ZP.271.7.2018
Dot. Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa 3 szt. nowych autobusów miejskich o
długości do 7,7 m w ramach kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na
terenie Gminy Dywity.
Informuję ,że dnia 10.04.2018 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęło pytanie oferenta o
wyjaśnienie treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) , na które udzielam odpowiedzi.
Pytanie nr 1.
Zamawiający wymaga poręczy wykonanych ze stali nierdzewnej (punkt 13.4), natomiast
punkcie 19.4 wymaga poręczy malowanych na kolor Pantone 376 C – limonkowy. Czy
Zamawiający dopuści poręcze nie wykonane ze stali nierdzewnej, pomalowane na kolor
limonkowy wg. punktu 19.4?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuści poręcze nie wykonane ze stali nierdzewnej, pomalowane na kolor
wg. punktu 19.4.
Pytanie nr 2.
Zamawiający w punkcie 18.7 wymaga dostawy jednego koła zapasowego wraz z
pojazdem, natomiast w punkcie 20.4 wymaga dostawy dwóch kół zapasowych. Czy
Zamawiający zgodzi się na dostawę jednego koła zgodnie z punktem 18.7?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający zgodzi się na dostawę jednego koła zapasowego, zgodnie z punktem 18.7
Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający zrezygnuje ze stosowania zapisu § 6 punkt 3 Umowy? Wykonawca nie
zna założeń eksploatacyjnych Zamawiającego, stąd też ujęcie przeglądów i wymian
płynów eksploatacyjnych w ofercie autobusu musi nastąpić w maksymalnym możliwym
wymiarze z rezerwą. W przypadku odstąpienia od tego zapisu Zamawiający ponosi
koszt jedynie rzeczywiście wykonanych obsług technicznych, co jest dużo korzystniejsze
dla Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację zapisu : wraz z wymianą materiałów
eksploatacyjnych w § 6 punkt 3 umowy
Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu pokrywania kosztów transportu pojazdu do
serwisu przez Wykonawcę (§ 6 punkt 6 Umowy) w przypadku zagwarantowania przez
Wykonawcę dostępności Autoryzowanej Stacji Serwisowej w odległości 15 km od
siedziby Zamawiającego?
Odpowiedź:
Tak, w przypadku zagwarantowania przez Wykonawcę dostępności Autoryzowanej Stacji
Serwisowej w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego.
Pytanie nr 5.
Prosimy o rozszerzenie terminu wskazanego w § 6 punkt 4: do 5 dni dla usterek nie
wyłączających pojazdu z eksploatacji, 14 dni zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ punkt
6.4 oraz 7.2 (znaczące naprawy układu napędowego pojazdu) oraz wyłączenie tego
punktu dla napraw powypadkowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie terminu wskazanego w § 6 punkt 4 umowy: do
5 dni dla usterek nie wyłączających pojazdu z eksploatacji, 14 dni zgodnie z załącznikiem 1
do SIWZ punkt 6.4 oraz 7.2 ( znaczące naprawy układu napędowego pojazdu ) z
wyłączeniem z tych punktów dla napraw powypadkowych.
Pytanie nr 6.
Prosimy o zmianę § 7 punkt 5: kary umowne mają zastosowanie jedynie dla usterek
wyłączających pojazd z eksploatacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w § 7 punkt 5.
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