
 

 

Katowice, dnia 27 listopada 2019 r. 

PZ.261.27.3.2019.GZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonywanie usług autobusowego transportu 

publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230 (znak sprawy: 

ZP/PO/44/PZ/27/19). 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zarząd Transportu Metropolitalnego  

z siedzibą w Katowicach jako Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść 

zapytań wraz z następującymi wyjaśnieniami. 
 

Pytanie 1: 

Zamawiający w Części 5 SIWZ określił WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP , 

stwierdzając, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który zgodnie 

z pkt.5.1. ppkt. 3) dysponuje czterema autobusami z homologacją, spełniającymi wymagania 

określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów 

miejskiej regularnej komunikacji publicznej, w tym wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz 

następujące wymagania dodatkowe: 

b. kolorystyka poszycia zewnętrznego autobusu w kolorze żółtym RAL 1018 (wymagana 

będzie od dnia 01.05.2020 r.). 

Czy w związku z powyższym zapisami Zamawiający dopuszcza umieszczanie  

na autobusach reklam własnych firm realizujących usługi przewozowe? 

Odpowiedź: 

Nie (patrz § 17 ust. 1 i 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ). 
 

Pytanie 2: 

Jak należy rozumieć zapis punktu 5.1.3.) litera p Specyfikacji istotnych Warunków 
Zamówienia, który brzmi: „autobus wyposażony w system zliczania pasażerów, który 
wymagany będzie nie wcześniej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy”? Czy 
dotyczy to jednego autobusu, czy wszystkich? 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający usunął w SIWZ pkt 5.1 ppkt 3 literę p. 
Zamawiający informuje, że kwestie dotyczące wyposażenia autobusów w system zliczania 
pasażerów uregulowano w § 16 ust. 4 -6 wzoru umowy. 
 

Pytanie 3: 

W sytuacji, gdy wymagana pojemność autobusów nie może być niższa niż 91 pasażerów 
(punkt 5.1.3) lit. a) SIWZ) nie jest możliwe zaproponowanie w przetargu autobusów  
o napędzie alternatywnym, gdyż mają one niższe pojemności niż odpowiadające im pojazdy 
napędzane silnikami diesla. Natomiast Zamawiający przyznał w kryteriach oceny ofert 
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dodatkowe punkty za autobusy z alternatywnym układem napędu, tj. hybrydowym, 
elektrycznym lub gazowym. 
Czy Zamawiający dopuści autobus zasilany sprężonym gazem ziemnym o pojemności  
88 miejsc spełniający wszystkie pozostałe kryteria wymienione w SIWZ punkt 5.1.3.)? 
Odpowiedź: 
Tak. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienił: 
1) pkt 5.1 ppkt 3 lit. a SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„a.  każdy autobus o długości do 12,5 m, pojemności co najmniej 91 miejsc dla taboru 
typu BN (w przypadku pojazdów z alternatywnym układem napędu – autobus  
o pojemności co najmniej 75 miejsc), nie starszy niż (rok produkcji) z 2009 roku 
i spełniający normę czystości spalin co najmniej EURO 5,”. 

2) § 5 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„4. Cena jednego wozokilometra za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej 

umowy wynosi ............... zł/wzkm plus podatek VAT – autobus niskopodłogowy o 
długości nie większej niż 12,5 m i pojemności co najmniej 91 miejsc dla taboru typu 
BN (w przypadku pojazdów z alternatywnym układem napędu – autobus  
o pojemności co najmniej 75 miejsc).”. 

Ponadto, Zamawiający wykreślił w § 9 ust. 1.3 lit. o tiret trzecie w brzmieniu „- powierzchnia 
podłogi (przejście środkowe) bez stopni poprzecznych oraz brak stopni w drzwiach,”. 
 

Pytanie 4: 

Czy w sytuacji, gdy Zamawiający dopuszcza autobusy z roku 2009, nie następuje 
ograniczenie konkurencji, gdyż autobusy z tego rocznika z reguły nie spełniają wymagania 
z punktu 5.5.3) lit. q tiret 3 SIWZ: „powierzchnia podłogi (przejście środkowe) bez stopni 
poprzecznych oraz brak stopni w drzwiach”? 
Czy Zamawiający zmieni zapis w/w punktu i dopuści autobusy posiadające stopień 
poprzeczny w przejściu między środkową a tylną częścią autobusu? 
Odpowiedź: 
Tak. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wykreślił pkt 5.1 ppkt 3 lit. q tiret 
trzecie SIWZ. 
 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp: 
-  dodał w SIWZ pkt 3.4 lit. a w brzmieniu:  

„3.4.a. Zamawiający wymaga, aby od dnia 01.05.2020 r. usługi objęte przedmiotem 
zamówienia były wykonywane autobusami o kolorystyce poszycia zewnętrznego 
w kolorze żółtym RAL 1018.”, 

- zmienił brzmienie wykazu taboru autobusowego (Załącznika nr 3 do SIWZ). Aktualne 
(po zmianach) brzmienie Załącznika nr 3 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego 
pisma, 

- dokonał przedłużenia terminów podanych w SIWZ. Odpowiednim zmianom uległy daty 

wskazane w pkt  11.2 oraz 11.3 SIWZ (terminy składania/otwarcia ofert): 

Zamiast: 

11.12.2019 r. 

Powinno być: 

16.12.2019 r. 

 
 

Z-ca Dyrektora 
ds. Przewozów 

(-) Aleksander Sobota 
 
 
Załącznik: 
- Aktualny (po zmianach) wykaz autobusów (wzór). 


