
 

 
Rybnik, dnia 4.05.2016 r. 

 

ZTZ PN 1/01/2016 

 
 

 

 

Odpowiedzi na pytania. 

 

dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Obsługa 

przewozów w transporcie zbiorowym ZTZ PN1/2016 

 

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tej 

informacji przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuści pojazdy o pojemności 36 miejsc, zamiast 38 dla zadania nr 1? 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Tak, Zamawiający dopuści pojazdy o pojemności minimum 36 miejsc. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający zmieni minimalną długość pojazdów z 8500 mm, na 8250 mm dla zadania nr 1? 

 

Odpowiedź na pytanie 2. 

Nie, Zamawiający nie zmieni minimalnej długości z 8500 mm, na 8250 mm dla zadania nr 1. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści pojazdy posiadające 35% niskiej podłogi zamiast 100% niskiej podłogi dla zadania nr 

1? 

 

Odpowiedź na pytanie 3 

Nie, Zamawiający nie dopuści pojazdów posiadających 35% niskiej podłogi zamiast 100% niskiej podłogi dla 

zadania nr 1 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający doprecyzuje wymaganą liczbę kamer monitoringu dla pojazdów wymaganych w zadaniu nr 2? 

 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga zapewnienia nagrywania w sposób ciągły i odtwarzanie 

wszystkiego co dzieje się wewnątrz pojazdu poprzez system minimum kamer kolorowych ethernetowych IP w 

obudowach wandaloodpornych o rozdzielczości minimum 2Mpx, czułości min. 0,1 lx, z czego: jedna 

rejestrująca pracę kierowcy, dwie rejestrująca całe wnętrze autobusu, jedna rejestrująca widok przestrzeni przed 

autobusem, jedna rejestrująca widok przestrzeni za autobusem tj. minimum 5 sztuk  

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający uzna za wymóg za spełniony jeśli minimalna szerokość przejścia wewnątrz autobusu na 

wysokości podłogi pomiędzy nadkolami osi tylnej nie może być mniejsza niż 560 mm mierzona na wysokości 

150 mm od poziomu podłogi? 

 

Odpowiedź na pytanie 5 

Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli minimalna szerokość przejścia wewnątrz autobusu na 

wysokości podłogi pomiędzy nadkolami osi tylnej nie będzie mniejsza niż 560 mm mierzona na wysokości 150 

mm od poziomu podłogi. 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający zmienia zapis w SIWZ oraz ogłoszeniu dotyczącym 

postępowania. 

 



Zamawiający zmienia w Rozdziale II SIWZ ust 1.1. str.3, oraz w Załącznik 4 „Wzór umowy” str.47 przyjmuje 

treść: 

„1.1.Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej, organizowanych przez 

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku minimum trzema autobusami o następujących parametrach 

technicznych: 

-wyprodukowane po 2009 roku, 

-wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające minimum normy EURO 5, 

-100% niskiej podłogi, 

-długość całkowita powyżej 8500 mm, 

-o pojemność minimum 36 miejsc w tym minimum 10 miejsc siedzących, minimalna szerokości przejścia 

wewnątrz autobusu na wysokości podłogi pomiędzy nadkolami osi tylnej nie może być mniejsza niż 560 mm 

mierzona na wysokości pomiędzy 100 mm a 200 mm od poziomu podłogi, 

-posiadające minimum dwoje drzwi wejściowych bez stopni, sterowane przez kierowcę, z czego minimum jedne 

dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej min. 1200 mm z platformą wjazdową dla wózków, 

-posiadające klimatyzowaną przestrzeń pasażerską o mocy chłodniczej min. 10 kW.,” 

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach 

zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31.05.2016 r. do 

godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.05.2016 r. o godz. 10:00. 

 

 

 

Kazimierz Berger 

               Dyrektor 

 

 


