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Bać�kowiće, dnia 06.08.2020r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice”

Zamawiająćy działająć na podstawie art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 styćznia 2004r. Prawo zamo� wien�
publićznyćh (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.– dalej ustawy)udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:
Wykonawća  wnosi  o  dopuszćzenie  do  postępowania  przetargowego  pojazdu  dodatkowo  oferująćego
następująće parametry uz2ytkowe:
- lićzba miejsć siedząćyćh dla pasaz2ero� w: 27 + miejsće kierowćy i obsługi pojazdu (pilota / opiekuna).
Pojazd oferuje zwiększony komfort podro� z2owania poprzez zapewnienie komfortowego rozstawu foteli.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 2:
Wykonawća  wnosi  o  dopuszćzenie  do  postępowania  przetargowego  pojazdu  dodatkowo  oferująćego
następująće parametry uz2ytkowe:
- dwoje drzwi z prawej strony autobusu (w tym drzwi wejs�ćiowe pasaz2erskie elektryćznie otwierane wraz
podwo� jnym, obniz2onym stopniem oraz drzwi ewakuaćyjne (awaryjne) otwierane mećhanićznie w tylnej
ćzęs�ći prawej strony autobusu)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 3:
Wykonawća  wnosi  o  dopuszćzenie  do  postępowania  przetargowego  pojazdu  dodatkowo  oferująćego
następująće parametry uz2ytkowe:
-  firanki  przećiwsłonećzne  okien  boćznyćh  tylko  na  go� rnej  prowadnićy  —  konstrukćja  pojazdu  nie
pozwala na dolną prowadnićę firanek
- wnętrze wykon� ćzone tapićerką miękką (welur) + parapety ećo-sko� ra (skaj)
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 4:
Wykonawća wnosi  o sprostowanie w SIWZ p.  3.1 zapisu „-  spełniająćy normę ćzystos�ći  spali  min.  wg
Euro6” 
W podanej pozyćji uz2yto oznaćzenia „Euro 6”. Norma Euro 6 (pisana ćyfrą arabską) dotyćzy pojazdo� w
osobowyćh kat. Ml oraz lekkićh samoćhodo� w dostawćzyćh (ćięz2arowyćh o DMC do 3500 kg) kategorii N1.
W stosunku do ćięz2kićh samoćhodo� w dostawćzyćh kat. N2 oraz autobuso� w kat. M2 i M3 stosuje się normę
emisji spalin EURO VI (a więć pisaną ćyfr rzymską). To rozro� z2nienie jest istotne, poniewaz2  w obu normaćh
przyjmuje się ro� z2ne wartos�ći, oraz ro� z2ne jednostki do opisu np. emisji spalin, kto� ryćh nie moz2na wprost
przelićzyć�  (np.  Euro  okres� la  emisje  zaniećzyszćzen�  w  g/km,  natomiast  EURO  VI  okres� la  emisje  w
mg/kWh).
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Tym  samym  wnoszę  o  modyfikaćję  tres�ći  SIWZ  poprzez  prawidłowe  okres� lenie  normy  emisji
zaniećzyszćzen�  (spalin) EURO.
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  również  pojazdy  spełniające  normę  emisji  zanieczyszczeń  (spalin)
oznaczoną jako EURO VI.

Pytanie 5:
Wykonawća  wnosi  o  wykres� lenie  z  SIWZ  w  p.  3.1  z2ądania  podania  „emisji  zaniećzyszćzen�  /  emisji
dwutlenku węgla – Euro 6”.
W przypadku pojazdo� w wyposaz2onyćh w silnik spełniająćy normę ćzystos�ći spalin EURO VI D nie okres� la
się poziomu emisji CO2

Na  marginesie  nalez2y  zauwaz2yć�,  z2e  norma  emisji  spalin  dla  ww.  silniko� w  jest  okres� lona  przepisami
homologaćyjnymi,  a  to  oznaćza,  z2e  skoro  pojazd,  na  podstawie  badan�  homologaćyjnyćh,  został
dopuszćzony do rućhu na terytorium krajo� w ćzłonkowskićh Unii  Europejskiej,  to Zamawiająćy nie ma
podstaw prawnyćh aby badać� ćzy tez2  kwestionować� wysokos�ć�  emisji CO2

Tym  samym  wnoszę  o  modyfikaćję  tres�ći  SIWZ  poprzez  rezygnaćję  z  wymogu  podania  danyćh
dotyćząćyćh emisji dwutlenku węgla.
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  również  pojazdy  spełniające  normę  emisji  zanieczyszczeń  (spalin)
oznaczoną jako EURO VI.

Pytanie 6:
Zwraćam się z zapytaniem Czy Zamawiająćy dopus�ći samoćho� d do przewozu 18 oso� b z kierowća włąćznie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, mikrobus o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów od 19
do 23.


