
 

Białystok, dnia 15 czerwca 2020 r.  
Zamawiający:  
Podlaska Komunikacja Samochodowa  
Nova Spółka Akcyjna  
ul. Bohaterów Monte Casino 8  
15-873 Białystok  

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr  
PKS NOVA - PT/04/2020/2 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na leasing nowych autobusów na potrzeby Podlaskiej 

Komunikacji Samochodowej Nova Spółki Akcyjnej. 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmienia SIWZ we wskazanym zakresie: 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt 9 Kompletacja autobusów ppkt 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż akumulatorów na obrotowej platformie 

zabezpieczonej przed samoczynnym wysunięciem? 

 

Wyjaśnienie nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na montaż akumulatorów na obrotowej platformie 

zabezpieczonej przed samoczynnym wysunięciem. 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt 9 Kompletacja autobusów ppkt 17 

Czy Zamawiający dopuści wykonanie okien o współczynniku przepuszczalności światła 

50%? 

Wyjaśnienie nr 2: 

Zamawiający dopuści wykonanie okien o współczynniku przepuszczalności światła 50%. 

 

 



 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt 9 Kompletacja autobusów ppkt 17 

Czy Zamawiający dopuści szyby boczne pojedyncze? 

Wyjaśnienie nr 3: 

Zamawiający dopuszcza zamontowanie szyb bocznych pojedynczych.  

Z uwagi na powyższe wyjaśnienie zmienia się SIWZ w następującym zakresie: 

- W Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 9 Kompletacja autobusów ppkt 17 „Okna” zmienia się z  

 

„Szyby boczne podwójne„ na „Szyby boczne pojedyncze” 
 

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt 14 Diagnostyka, dokumentacja, serwis ppkt 14.3.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę części zamiennych w okresie gwarancji w czasie 

nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia? 

Wyjaśnienie nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt 14 Diagnostyka, dokumentacja, serwis ppkt 14.3.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podjęcie naprawy przez Wykonawcę w czasie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia? 

Wyjaśnienie nr 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt 15 Gwarancja 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dojazd ekipy do wykonania napraw oraz obsług w ciągu  

5 dni roboczych od zgłoszenia?  

Wyjaśnienie nr 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 


