
 

Białystok, dnia 6 października 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/09/2020/1 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na Dostawa 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: 

Zgodnie z opisem technicznym obydwa autobusy międzymiastowe powinny mieć podwójne 

szyby boczne, przyciemniane.  

Czy Zamawiający dopuści w jednym z autobusów szyby boczne pojedyncze? Jeden z naszych 

autobusów nie posiada szyb bocznych  

podwójnych, ale za to jest doposażony dodatkowo min.: retarder, asystenta pasa ruchu (SPA), 

kabinę kierowcy, II drzwi dwuskrzydłowe,  

osobno klimatyzacja na kierowcę/przedział, ilość miejsc pasażerskich 51. 

Wyjaśnienie nr 1: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę przedmiotu zamówienia w zakresie 

proponowanym przez Wykonawcę.    

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu autobusy nowe, wyprodukowane w 

2019 r., zarejestrowane na Wykonawcę, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego ? 

Wyjaśnienie nr 2: 

Tak.  



 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 

Czy Zamawiający zaakceptuje zapis: „Każdy z autobusów musi być dopuszczony do ruchu w 

Polsce zgodnie z aktualnymi przepisami, posiadając kategorię homologacyjną M2 lub M3 

(świadectwa homologacji) lub decyzję udzielającą dopuszczenie jednostkowe dla pojazdu” ? 

Wyjaśnienie nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę na zapis zaproponowany przez Wykonawcę.  

Z uwagi na powyższe, Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie. 

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (w części „wyposażenie pozostałe” 

zdanie ostatnie)  otrzymuje następujące brzmienie: „Każdy z autobusów musi być 

dopuszczony do ruchu w Polsce zgodnie z aktualnymi przepisami, posiadając kategorię 

homologacyjną M2 lub M3 (świadectwa homologacji) lub decyzję udzielającą dopuszczenie 

jednostkowe dla pojazdu”. 

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy § 7 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dojazd ekipy pracowników do wykonania napraw oraz 

obsług w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia ? 

Wyjaśnienie nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy § 7 ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie części zamiennych w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni roboczych od zgłoszenia ? 

Wyjaśnienie nr 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy § 9 ust. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis: „Wszelkie koszty związane z wymianą wadliwych 

części w okresie gwarancji ponosi Wykonawca”? 

Wyjaśnienie nr 6: 



Zamawiający wyraża zgodę na zapis proponowany przez Wykonawcę.  

Z uwagi na powyższe, Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie. 

§ 9 ust 9 Załącznika nr 6 do SIWZ Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wszelkie koszty związane z wymianą wadliwych części w okresie gwarancji ponosi 

Wykonawca”. 

 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy § 9 ust. 20 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis: „W przypadku przestoju autobusu z powodu 

naprawy gwarancyjnej wykonywanej w warsztacie Wykonawcy, trwającej powyżej 14 

dni…”? 

Wyjaśnienie nr 7: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zapis proponowany przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy § 12 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do wysokości: 

- pkt. b: 500,00 zł 

- pkt c: 300,00 zł 

- pkt d: 200,00 zł 

- pkt e: 500,00 zł 

- pkt f: 200,00 zł 

- pkt g: 500,00 zł 

- pkt h: 200,00 zł? 

Wyjaśnienie nr 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych do wysokości proponowanej 

przez Wykonawcę.  

 

 


