Koluszki, dnia 21 listopada 2013 roku.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „RAZEM” w Koluszkach
95-040 Koluszki ul. Pomorska 5
wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 27 listopada 2013 r. na zakup jednego
autobusu 24 - 26 osobowego, w tym 1 kierowca przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych.
Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych.
w dniu 14 listopada 2013 r. pod nr ogłoszenia 463922 / 2013.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Koluszkach
informuje, że otrzymało zapytania do S.I.W.Z., na które udziela następujących
odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuści autobus fabrycznie nowy bez przebiegu przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych zarejestrowany na 23 + 1 ( 24 osoby) wymienne
stanowisko dla wózka inwalidzkiego. Rejestracja pojazdu odbędzie się na podstawie
homologacji 22 + 1 oraz rozszerzonych badań technicznych ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 2:
Zamawiający w ogłoszonym postępowaniu w pkt 7 Wymagane dokumenty oferowanego
pojazdu opisał, że Wykonawca powinien posiadać i przekazać zamawiającemu wszystkie
niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające rejestrację pojazdu
z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych?
Czy zatem zamawiający uzna za spełnienie warunków postępowania jeżeli autobus jest
wyrobem seryjnym i zostanie dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami
do rejestracji autobusu?
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 3:
Czy zamawiający dopuści do postępowania autobus bez poduszki powietrznej dla kierowcy?
W autobusie, który pragniemy Państwu zaoferować producent nie przewidział powyższego
rozwiązania
Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści do postępowania autobus z drzwiami tylnymi przeszklonymi,
nie ogrzewanymi, bez wycieraczek, jednoskrzydłowymi o szerokości 1200 mm służącymi do
wprowadzania osób niepełnosprawnych?
Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2001/85/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 listopada 2001 roku autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózku inwalidzkim ma posiadać drzwi zapewniające dostęp wózków
inwalidzkich do pojazdu o szerokości min. 900 mm.?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, aby tylne drzwi autobusu były
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jednoskrzydłowe, bez ogrzewania i wycieraczek.
Pytanie nr 5:
Czy w związku z podanym terminem dostawy autobusu nie późniejszym niż 30 styczeń 2014
rok, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu autobus fabrycznie nowy,
Nieużytkowany, nie wystawowy z roku produkcji 2014 ?
Odpowiedź: Tak. Autobus może być wyprodukowany w 2013 roku lub w 2014 roku.
Pytanie nr 6
Czy zamawiający w punkcie 16 pisząc ,, pełne przeszklenie samochodu” ma na myśli szyby
podwójne, termoizolacyjne, przyciemniane? Prosimy o precyzyjne określenie rodzaju szyb
w zamawianym pojeździe.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby szyby były podwójne termoizolacyjne
przyciemniane.
Pytanie nr 7
Czy zamawiający dopuści pojazd bez wycieraczek drzwi tylnych oraz ogrzewania szyby
drzwi tylnych ?
Odpowiedź. Tak
Pytanie nr 8
Czy zamawiający dopuści pojazd bez okien bocznych wyposażonych w szyby
przesuwne lub uchylne?
Odpowiedź. Tak
Pytanie nr 9
W związku z dużą ilością miejsc siedzących prosimy o określenie minimalnej długości
pojazdu?
Odpowiedź. Minimalna długość autobusu powinna wynosić 7.540 mm.
Pytanie nr 10
Prosimy o określenie zakresu dopuszczalnej masy całkowitej ( DMC ) pojazdu ?
Odpowiedź: Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu powinna być nie mniejsza niż
5.200 kg.
Pytanie nr 11
Czy zamawiający dopuści do przetargu pojazd z normą emisji spalin EURO 6 potwierdzoną
świadectwem homologacji ?
Odpowiedź. Tak. Zamawiający dopuszcza, aby pojazd posiadał normę emisji spalin
EURO 5 lub EURO 6 potwierdzoną świadectwem homologacji lub innym dokumentem.
Pytanie nr 12
Czy zamawiający dopuści pojazd bez świadectwa homologacji 2 etapu produkcji ( autobus )?
Odpowiedź. Nie.
Pytanie nr 13
W związku z zamiarem zaproponowania przedłużanego samochodu zwracamy się
z zapytaniem, czy zamawiający dopuści pojazd bez haka holowniczego ?
Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga montażu haka holowniczego w autobusie
Pytanie nr 14
Czy zamawiający mógłby określić termin odbioru samochodu ?
Odpowiedź. Zamawiający modyfikuje termin dostawy autobusu. Odbiór pojazdu
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powinien nastąpić w okresie od dnia 30 stycznia 2014 roku do dnia 28 lutego 2014
roku.
Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z., zostają opublikowane na
stronie internetowej na której publikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.
Z - ca Prezesa Stowarzyszenia
,, RAZEM”
Sebastian Kmieciak
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