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Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamóWień publicznych (Dz.U. z 2oL7

r. poz, L579) Zamawiający dokonuje zmiany treŚci Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia (dalej jako SIWZ) w ten sposób, że:

1. W załączniku 2.1 do SIWZ:

- W Kryterium 1.2 Wnętrze, zakładka: ilość miejsc siedząrych ]est:

zapis:
,,od 24 do 30 miejsc siedząCych w tym co najmniej 8 miejsc siedzących dostępne z poziomu niskiej
podłogi"

zmienia się na następującyl
,,Minimum 32 miejsca siedzące W tym co najmniej 8 miejsc siedzących dostępnych z poziomu

niskiej podłogi."

- W Kryterium 5.10 Informatyka pokładowa, punkt 4.2 Bok pojazdu (po stronie drzwi)
podpunkt ż.2.2 rablica z numerem linii

Zapis:

-2.2.2.Tablica z numerem Iinii

Ljczba: 1

Miejsce montażu: od strony drzwi, na Wysokości dolnej krawędzi okna, pomiędzy pierwszymi a

drugimi drzwiami, Tablica Zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie
przysłaniałY wyświetlanych na tablicY treśCi, obudowa tablicy nie może ograniczać miejsca dla
pasażerów siedzących ani ograniczać ich Widocznoki. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych

krawędzi. oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz musi być

zabudowana w sposób uniemożliwiający wsunięcie jakiegokolwiek przedmiotu pomiędzy tablicę a
szybę pojazdu.

Dodatkowe wYmagania:

- rozdzielczość minimum 24X40 punktów świetlnych;

- wymiary CzęśCi aktYwnej wyśWietlacza od 24oX180 mm do 400x240mm;

- pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym

wy korzysta n i u wysokości wyśw i etlacza,

- m oż l i w ość sto sowa n i a i nwe rsj i ko l o rysty cz nej,
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- możliwość programowania ńżnego kroju czcionek wraz z możliwością korekcji grubości

wyświetlanych napisów. "

zmienaa się na następujący:
,,2.2.ż.rablica z numerem linii - dla osób słabowidzących.

Liczba: 1

Miejsce montażu: od strony drzwi, na WysokoŚci dolnej krawędzi pierwszego okna Za pierwszymi

drźWiami. Tablica zamontowana W taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojażdu nie przysłaniały

WyśWietlanych na tablicy treści. obudowa tablicy nie może ograniczać miejsca dla pasażerów

siedzących ani ograniczać ich widoczności. Tablica nie może posiadać źadnych ostrych krawędzi

oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz musi być zabudowana W

sposób uniemożliWiający Wsunięcie jakiegokolWiek przedmiotu pomiędzy tablicę a szybę pojazdu,

Dodatkowe Wymagania:

- zastosowania diod o Wysokiej jasności śWiecenie, dobrze Widoczny nawet przy bardzo jaskrawym

śWietle słonecznym;

- rozdzielczość dostosowana dla osób słabowidzących;

- Wymiary części aktywnej WyśWietlacza minimum 300x300 mm;

- pole z numerem linii musi Umożliwiać WyśWietlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym

Wykorzystaniu Wysokości wyświetlacza.

- możliWość stosowania inwersji kolorystycznej,

- możliwość programowania różnego kroju czcionek Wraz z moźliwością korekcji grubości

WyśWietlanych napisóW."

2. W załączniku 2.2 do SIWZ:
- W Kryterium 1,2 Wnętrze, Zakładka: iloŚĆ miejsc siedzących.

Zapis:
.od 38 do 40 miejsc siedzących w tYm co najmniej 10 miejsc siedzących dostępne z poziomu

niskiej podłogi"

zmienia się na następujący:
,,Minimum 40 miejsc siedzących W tym co najmniej 10 miejsc siedzących dostępnych z poziomu

niskiej podłogi."

- W Kryterium 5.10 Informatyka pokładowa, punkt 4.2 Bok pojazdu (po stronie drzwi)

podpunkt 2.2,2 Tablica z numerem linii

zapisI

-2.2.2.Tablica z numerem linji

Liczba: 1

Miejsce montażu: od strony drzwi, na wysokości dolnej krawędzi okna, pomiędzy pierwszymi a

drugimi drzwiami. Tablica zamontowana W taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie

przYsłaniały wyświetlanych na tablicy treści. obudowa tablicY nie może ograniczać miejsca dla

pasażerów siedzących ani ograniczać ich widoczności. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych

krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz musi być
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zabudowana w sposób uniemożliwiająCy Wsunięcie jakiegokolwiek przedmiotu pomiędzY tablicę a

szybę pojazdu,

Dodatkowe wyma9ania:

- rozdzielczoŚĆ minimum 24X40 punktów Świetlnych;

- wYmiary części akĘwnej WyśWietlacza od 240X180 mm do 400x240mm;

- pole z numerem linii musi umożliwiaĆ wyśWietlanie trzech znaków (cyfr i liter) pży maksymalnYm

wykorzystan i u wysokości wyśw ietlacza,

- możliwość stosowania i nwersji kolorystycznej,

- możliwość programowania różnego kroju Czcionek Wraz z możIiwoŚCią korekcji grubości

wYświetlanYch napisów. "

zmienia się na następujący:
,,2.ż.2,rablica z numerem linii - dla osób słabowidzących.

Liczba: 2

Miejsce montażu:

Pierwsza tabłica: od strony drzwi, na wysokości dolnej krawędzi pierwszego okna za pierwszymi

drZWiami.

Druga tablica: pomiędzy trzecimi a czwańymi drzwiami.

Tablice zamontowane W taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały

WyśWiet|anych na tablicach treści. obudowa tabIic nie może ograniczaĆ miejsca dla pasażerów

siedzących ani ograniczać ich Widoczności. Tablice nie mogą posiadać żadnych ostrych krawędzi

oraz muszą być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz muszą być zabudowana

w sposób uniemożliWiająry Wsunięcie jakiegokolWiek przedmiotu pomiędzy tablicę a szybę pojazdu.

Dodatkowe Wymagania:

- zastosowania diod o Wysokiej jasności świecenie, dobrze widoczny nawet przy bardzo jaskrawym

śWietle słonecznym;

- rozdzielczość dostosowana dla osób słaboWidzących;

- Wymiary części aktywnej WyśWietlacza minimum 300x300 mm;

- pole z numerem linii musi umożliwiać WyśWietlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym

Wykorzystaniu Wysokości wyświetlacza,

- możliwość stosowania inwersji kolorystycznej.

- moźliwość programowania różnego kroju czcionek wraz z możliwością korekcji grubości

WyśWietlanych napisóW."

Powyższe zmiany stanowią integralną częŚĆ SIWZ i są Wiążące dla Wykonawców.
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