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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość w nawiązaniu do zapytań do ogłoszonego przez nas w dniu 26.11.2020
r. przetargu na dostawę autobusu dla osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Dostawa autobusu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III (…)” udostępniamy zapytania i nasze
odpowiedzi.
Pytanie nr 1: W artykule III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w punkcie 2 Zamawiający określa,
że przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę autobusu minimum 18-miejscowego (tj. kierowca +
minimum 17 miejsc). Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd posiadający 17 miejsc (tj. fotel
kierowcy + fotele dla 16 pasażerów)?
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie dopuści do postępowania pojazdu posiadającego 17 miejsc
(t. j. fotel kierowcy i fotele dla 16 pasażerów). Wielkość autobusu została ściśle określona zgodnie z
projektem, według którego został ogłoszony niniejszy przetarg. Odstępstwo w tej kwestii byłoby zmianą
wcześniej zawartych umów, do których nie jesteśmy uprawnieni.
Pytanie nr 2: W artykule III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w punkcie 9, litera c) Zamawiający
określa normę emisji spalin na „EURO 6”. Pragniemy poinformować Zamawiającego, że tego rodzaju
norma odnosi się do pojazdów lekkich. W przypadku przedmiotowego pojazdu zastosowanie znajduje
norma emisji spalin dla pojazdów ciężkich, dla której prawidłowy zapis to „EURO VI”. W związku z tym
prosimy o korektę zapisu zawartego w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Określona w SIWZ norma emisji spalin „Euro 6” jest oczywistą omyłką
pisarską. Oczywiście chodzi o numer normy „sześć”, którą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) powinno się pisać dla tego typu pojazdów jako „Euro VI”. W innym punkcie
SIWZ określiliśmy jasno, że musi to być pojazd posiadający dokumentację umożliwiającą pierwszą
rejestrację pojazdu.
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