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ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotycąv: przetargu na dostawę 5 sztuk autobusów miejskich, w tym czteryl autobusy klasy
MAXI ]2-metrowe i jeden autobus klasy MEGA l9-metrowy €PBUS 03-ZP/2018) -
opublikawanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej w dniu
23,01.2018 roku pod numerem 20l8/S 018-038011.

Informuję, żę do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu

wpłynęły zapytania. Dzińając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust, 4 ustawy Prawo zamowięń

publicznych poniżej przedstawiam treść pytania oruz udzieloną ptzez Zamawiającego

odpowiedź i wprowadzone zmiany:

Py.tanie 1

W Załącznikach 2.1. oraz w ż.2. pkt 8.3 Zamawtający opisuje oświetlenie zewnęttzne

pojazdu.

Zwracarty się z prośbą o dopuszczęnię oświetlenia zewnętrznego wykonanego w technologii

LED, cechującej się energooszczędnością i dŁuższą Ęwotnością w porównaniu z

oświetleniem halo genowym.

ZamawiĄący v,,yruża zgodę na zastosowanie oświetlęnia zewnęttznego wykonanego w

technologii LED. W zwtązku z tym dokonuje się następujących zmian zapisów w

zńącznlkach2.I i2.2 do SIWZ (pkt. 8.3):

Było:

,,Reflektory - lampy halogenowe. Obsługa przęz włącznik 3 zakresowy na pulpicie Itlb przez

przełącznikna kolumnie kierownicy, lampy do jazdy dziennej."

Jest:

,,Reflekfory - lampy w technologii haiogenowej lub LED. Obsługa przęz włącznik 3

zakresowy na pulpicie lub przęz przełączńk na kolumnie kierownicy, lampy do jazdy

dziennej."

oraZ

Było:

,,Reflektory przeciwmgielne * 2 halogenowe reflektory przeciwmgielne."

Jest:



,,Reflektory przeciwmgielne - 2 wykonane w technologii halogenowej lub LED reflektory

przeciwmgielnę,"

Py1tanie2

ZartawiĄący w sprostowaniu z dnia I9.02.20I8r. odpowiedziałnapl.tanie rlr 12:

Zamavńający wyraża zgodę na dopuszczeńe pojazdów o mocy min,204 kW i generujących

moment obrotowy min. 1082 Nm. W Zwiryku zpowryższym w Zńączńkunr 2.I do SIWZ -

opis przedmiotu zamówięnia autobusu klasy MAXI, W punkcie 2,1 silnik wprowadza się

następującą zmlanę:

Było:

,,Silnik o mocy powyżej 205 kW i pojemności skokowej w przedziale od 6.500 cm3 do 8.000

cm3, geneĄący moment obrotowy minimum 1082 Nm"

Jest:

,,Silnik o mocy min. 204 kW i pojemności skokowej w ptzedziaLe od 6.500 cm3 do 8.000

cm3, generujący moment obrotowy minimum 1090 Nm."

Ze względu na to, że Zamańający wyrazlŁ zgodę na dopuszczenie pojazdów o mocy min.

204 kW oruz generujących moment obrotowy min. 1082 Nm prosimy o poprawkę oczywistej

omyłki pisarskiej i zapis:

Było;

,,Silnik o mocy powyżej 205 kW i pojemności skokowej w przedziale od 6,500 cm3 do 8.000

cm3, generujący moment obrotowy minimum 1090 Nm"

Jest:

,,Silnik o mocy min. ż04 kW i pojemności skokowej w przedziale od 6.500 cm3 do 8.000

cm3, generujący moment obrotowy minimum 1082 Nm."

W opublikowanych 19 lutego 2018 r. odpowiedziach Zamawtający popełnił oczywistą

omyłkę pisarską w cytowanym tekście Zńączńka 2.I do SIWZ (punkt 2.1 Silnik). Dla

uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyrtza zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez

dopuszczenie minimalnej mocy silnika na poziomie 204 kW, z pojemnością skokową w

zakresie od 6.500 cm3 do 8.000 cm3, generującego minimalny moment obrotowy minimum

1082 Nm. Tym samym poprawie ulega zapis znajdujący się w ZŃaczńku i poprawienie

pierwotnej treści SIWZ:

,,Silnik o mocy powyżej 205 kW i pojemności skokowej w przedziale od 6.500 cm3 do 8.000

cm3, generujqcy moment obrotowy minimum ]090 Nm"



Na następujący zapis:

,,Silnik o mocy min. 204 kW i pojemności skokowej w przedziąle od 6.500 cm3 do 8.000 cm3,

generujqey moment obrotowy minimurn l0B2 Nm.'

W nłiąku z wprowadzęńęm powyższych znrian Zamavłtający wydłuza termin na ńożęńe

ofert do 9 marca 2018 r. Mając na uwadze powyższe złńańę ulega zapis w SIWZ RozdziaŁ

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, punkt:

1. MIEJSCE I TERMIN ZŁaŻENIAOFERT:

Było:

,,].] Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji

opakowaniu, należy złozyć: do dnia 7 marca 2018r. do godz, ]0:00 w selcretartacie

Komunikacji Gmirry Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. w Tarnowie Padgórnym przy ulicy

Rokietnickiej 2j."

Jest:

,,].] Ofertę, w zapieczętowanym i oznalrlłwąftW zgodnie z wwaganiami specyfikacji

opakowaniu, naleĘ złozyć: do dnia 9 marca 2018r. do godz. I0:a0 w selrretariacie

Komunilracji Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp, z o.o. w Tarnowie Podgórnym przy ulicy

Rokietnickiej 23."

2. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT:

Było:

,,2.] Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Komunikacji Gminy Tarnowo Podgórne

TPBUS Sp. z o.o. w Sali konferencyjnej (obok selcretariatu) w dniu 7 marca 20]8r. o godz.

]0:]5."

Jest:

,,2.I Jawne otwąrcie ofert odbędzie się w siedzibie Komunilmcji Gminy Tarnowo Podgórne

TPBUS Sp. z o.o. w Sali konferencyjnej (obok selcretariatu) w dniu 9 marca 2018r. o gadz.

]a:l5."

Povlyzsze zmiany w S|WZ oruz jego zńączńkach sąńąząee dla Wykonawców.


