
Zarzecze, dnia 15.10.2020 r.  

ZP.271.25.2.2020 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.25.2.2020 w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „„Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” w ramach obszaru D 

Programu wyrównywania różnic między regionami III ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” 

Wójt Gminy Zarzecze, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) składa wyjaśnienia: 

 

Wykonawca nr 1 

1. W jednym miejscu SIWZ jest wymagana odległość serwisu nie mniej niż 150 km, 

a w innym (tabela  - p. 84) 100 km. 

Zamawiający modyfikuje Projekt umowy poprzez wpisanie w § 6 ust. 10 pkt 3 wartości  

„100 km”. 

2. Proszę o wykreślenie z projektu umowy: 

  - świadectwa homologacji podwozia pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – 

 dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobusu przystosowanego do przewozu osób 

 niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich. Ten dokument jest 

 całkowicie zbędny dla Zamawiającego, dotyczy on całego typoszeregu pojazdów  

 (nie konkretnego pojazdu), liczy ok. 200 stron w języku obcym. Tego dokumentu 

 producenci nie udostępniają. Dokumentem wystarczającym potwierdzającym  parametry 

 oraz przystosowanie do przewozu wózków inwalidzkich jest świadectwo zgodności WE 

 pojazdu, które również jest wymagane do rejestracji pojazdu. 

 - katalogu części zamiennych w języku polskim. Takich dokumentów producenci 

 pojazdów nie udostępniają, tym bardziej, że użytkownikowi pojazdu jest on 

 niepotrzebny. 

 Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wykreśla w § 5 ust. 1 pkt 3 i 6. 

3. Pakiet ubezpieczenia OC/AC. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy. Nie ma 

możliwości ubezpieczenia na 48 lub więcej godzin. Ten błąd jest powtarzany w wielu 

przetargach 

Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 4 na „Dostawca zobowiązuje się wydać samochód  

z pełnym zbiornikiem paliwa oraz opłacić składkę ubezpieczenia OC i AC przedmiotu 

zamówienia na okres 12 miesięcy oraz ewentualne opłaty graniczne.” 

 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający w dniu 15 października 2020 r. zmienia załącznik  

nr 5 „Projekt umowy” bez zmiany terminu składania ofert. 

 

 


