Przemyśl, dnia 6 września 2021 r.
Nr Sprawy: SOSW2.221.2.2021
ZAMAWIAJĄCY:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu
ul. Czarnieckiego 27
37-700 Przemyśl

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ
i zmiana treści SWZ
Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Dostawa
autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Przemyślu”
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
30.08.2021 r, pod nr 2021/BZP 00163742/01
Działając w oparciu o art. 284 i art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na
pytania z dnia: 03.09.2021 r. oraz w wyniku odpowiedzi informuje o zmianie Specyfikacji
Warunków Zamówienia w zakresie Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz
opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ) uwzględniającego zapisy wynikające
z dokonanych odpowiedzi na zadane pytania.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści pojazd z konfiguracją foteli jak na rysunku, wejście dla pasażerów
drzwiami bocznymi w kabinie kierowcy, wprowadzanie wózków poprzez najazdy tylnymi
drzwiami.

Pojazd z konfiguracją foteli 16+kierowca + dwa stanowiska do przewozu osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wejście dla pasażerów
drzwiami bocznymi w kabinie kierowcy, wprowadzanie wózków poprzez najazdy tylnymi
drzwiami. Przestrzeń we wnętrzu pojazdu pozwala na maksymalną konfigurację 22+
kierowca + dwa wózki inwalidzkie po demontażu 7 foteli.
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający dopuszcza dostawę autobusu przystosowanego
niepełnosprawnych w konfiguracji wskazanej powyżej.

do

przewozu

osób

Pytanie 2:
Czy zamawiający dopuści do postępowania pojazd z zabudową autobusową wykonaną w roku
2021 podczas, gdy pojazd bazowy został wyprodukowany w 2020 roku (pojazd w stanie
fabrycznie nowym)?
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy pojazd z zabudową autobusową wykonaną
w roku 2021 podczas, gdy pojazd bazowy wyprodukowany byłby w 2020 roku.
Wymagany jest pojazd fabrycznie nowy z 2021 roku.
Pytanie 3:
Czy zamawiający dopuści do postępowania pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię
biegów?
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający nie dopuszcza wyposażenia pojazdu w automatyczną skrzynię biegów.
Pytanie 4:
Czy zamawiający dopuści do postępowania pojazd wyposażony w drzwi:
 z lewej strony – drzwi wejściowe kierowcy,
 z prawej strony z przodu – drzwi wejściowe pasażerskie z podwójnym obniżonym
stopniem, sterowane elektrycznie przyciskiem na desce rozdzielczej,
 drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie rozwarcia do 270 st.
Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w drzwi opisane w pytaniu.
Pytanie 5:
Wykonawca wnosi o dopuszczenie do postępowania pojazdu wyposażonego w drzwi tylne
dwuskrzydłowe z szybami przyciemnionymi.
Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami
przyciemnionymi.
Pytanie 6:
Wykonawca wnosi o rezygnację z wymogu poduszki powietrznej pasażera w przypadku
dopuszczenia do postępowania pojazdu z wejściem dla pasażerów przez drzwi przednie z
podwójnie obniżonym stopniem. W takim bowiem przypadku poduszka pasażera nie spełnia
funkcji ochronnych, a wręcz może być niebezpieczna.
Odpowiedź na pytanie 6:
W przypadku dostawy autobusu z wejściem dla pasażerów przez drzwi przednie z podwójnie
obniżonym stopniem Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdu tylko w poduszkę
powietrzną dla kierowcy.
Pytanie 7:
Czy zamawiający dopuści do postępowania pojazd wyposażony w fotel kierowcy bez
regulacji podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa?
Odpowiedź na pytanie 7:
Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w fotel kierowcy bez regulacji podparcia
odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Pytanie 8:
Wykonawca wnosi o rezygnację z wymogu pojedynczego fotela pasażera w przypadku
dopuszczenia do postępowania pojazdu z drzwiami pasażerskimi z przodu z prawej strony
pojazdu. W takim układzie fotel ten koliduje ze strefą wejścia dla pasażerów do autobusu.
Odpowiedź na pytanie 8:
W przypadku dostawy autobusu z wejściem dla pasażerów przez drzwi przednie z podwójnie
obniżonym stopniem Zamawiający ze względów technicznych dopuszcza brak fotela
pasażera.
Pytanie 9:
Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd wyposażony w radio cyfrowe spełniające
wszystkie określone przez Zamawiającego wymogi, ale z ekranem dotykowym o przekątnej
min 6ʺ.
Odpowiedź na pytanie 9:
Zamawiający dopuszcza montaż w pojeździe radia cyfrowego z Bluetooth, USB, AUX-in,
system nawigacji satelitarnej, zestaw głośnomówiący ze sterowaniem głosowym, ekran
dotykowy min. 6 calowy, z możliwością podpięcia kamery cofania.

Pytanie 10:
Czy pod pojęciem „podgrzewanej szyby przedniej” Zamawiający dopuszcza, także system
nawiewowego (za pomocą ciepłego powietrza) elektrycznego systemu do odszraniania szyb
(szyby przedniej)?
Odpowiedź na pytanie 10:
Zamawiający dopuszcza system nawiewowego (za pomocą ciepłego powietrza) elektrycznego
odszraniania szyby przedniej.
Pytanie 11:
Czy zamawiający dopuści do postępowania pojazd bez czujników parkowania z przodu?
Pojazd będzie wyposażony w czujniki parkowania z tyłu oraz kamerę cofania.
Odpowiedź na pytanie 11:
Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu tylko w czujniki parkowania z tyłu oraz
kamerę cofania.
Pytanie 12:
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia pojazdu w system monitorowania
martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z
prawej lub lewej strony.
Odpowiedź na pytanie 12:
Zamawiający rezygnuje z wymogu wyposażenia pojazdu w system monitorowania martwego
pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub
lewej strony.
Zamawiający wymaga zastosowania prawego i lewego lusterka zespolonego wyposażonego w
lusterko martwego pola.
Poniżej przykładowy wygląd:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytania stają się integralną częścią
specyfikacji i wiążą wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia przy składaniu ofert, są także podstawą do zmiany Formularza ofertowego
(Załącznik nr 1 do SWZ) oraz opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ)
uwzględniających zapisy wynikające z dokonanych odpowiedzi na zadane pytania.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i
odpowiedzi na wnioski Wykonawców.
Zamawiający zamieścił w ramach prowadzonego postępowania następujące ogłoszenia w
BZP:
Nr ogłoszenia o zamówieniu w UZP: 2021/BZP 00163742/01
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w UZP: 2021/BZP 00170544/01
Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i przypada na dzień
13 września 2021 r. do godz. 10.00.

Zbigniew Berestecki
Kierownik Zamawiającego

