Przemyśl, dnia 9 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”
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: 09.09.2021 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 w kolorze białym? W obecnej sytuacji pandemicznej jest
trudność z dostępnością pojazdów bazowych u producenta, a Wykonawca nie ma możliwości
zamówienia pojazdu pod wytyczne, ze względu na zbyt krótki czas realizacji przedmiotu
zamówienia.
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający dopuszcza dostawę autobusu
niepełnosprawnych w kolorze białym.

przystosowanego

do

przewozu

osób

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści pojazd bez układu ułatwiającego ruszanie z miejsca na
wzniesieniach, ze względu na trudną sytuację na rynku i małą dostępność pojazdów
bazowych u producenta, dostępnych od ręki.

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający dopuszcza możliwości dostawy pojazd bez układu ułatwiającego ruszanie z
miejsca na wzniesieniach.
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 ponownej 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 z dnia 30.08.2021 r.
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w UZP: 2021/BZP 00170544/01 z dnia
06.09.2021 r.
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w UZP: 2021/BZP 00176302/01 z dnia
09.09.2021 r.
W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 286 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) wydłuża termin na
złożenie ofert do dnia 16 września 2021 r. oraz jednocześnie zmianie ulega treść
następujących załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Zbigniew Berestecki
Kierownik Zamawiającego

