
 
 
 
GMINA FAŁKÓW                                                                                                  Fałków, 2022-06-17 
ul. Zamkowa 1A; 26-260 Fałków 
 
Numer sprawy: ZP.271.7.2022 
 

Wszyscy  

Wykonawcy 

 
 
Dotyczy postępowania: „Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Fałków:, znak: 
ZP.271.7.2022 
 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia treść Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców: 
 
 
Pytanie 25. Czy Zamawiający dopuści autobus o długości 10100 mm? 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 26. Czy Zamawiający dopuści autobus polakierowany w kolorze białym? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga aby pojazd polakierowany był lakierem metalizowanym. Kolor 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym 

 

Pytanie 27. Czy Zamawiający dopuści autobus z pasami 2 punktowymi? Wskazujemy, że 3 punktowe 

pasy bezpieczeństwa dobrze się sprawdzą pod warunkiem posiadania regulowanej wysokości górnego 

mocowania. Jeżeli mocowanie jest stałe to nie zapewni właściwego ułożenia pasa na korpusie 

szczególnie u dzieci. W takim przypadku dla prawidłowego stosowania pasów powinno się stosować 

homologowane foteliki podwyższające, co jest dość kłopotliwe dla przewoźnika. Ponadto, źle 

dopasowany pas najczęściej uwiera pasażera co powoduje, iż ten niechętnie bądź wcale go nie zapina. 

Dlatego z powyższych względów najbardziej uniwersalnym i najprostszym sposobem jest zastosowanie 

fabrycznych homologowanych 2 punktowych pasów bezpieczeństwa dającym pełną ochronę i wygodę 

pasażerom. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga aby pojazd wyposażony był w fotele uchylne z podłokietnikami 

od strony przejścia, z pasami bezpieczeństwa 3 punktowymi 

 

Pytanie 28. Czy Zamawiający dopuści autobus fabrycznie nowy, nieeksploatowany wcześniej i objęty 

pełną gwarancją producenta liczoną od dnia dostawy do Zamawiającego, którego przebieg jest 

związanym z dojazdem z fabryki do miejsca wydania i nie przekracza 6000 km? Wskazujemy, iż w myśl 

przepisów o podatku VAT za nowy uważa się pojazd, którego przebieg jest mniejszy niż 6000 km. 

Odpowiedź: Nie. Maksymalny przebieg pojazdu nie powinien być większy niż 3000 km zgodnie z 

odpowiedziami na pytania nr 7, 16 i 23a udzielonymi w dniu 31.05.2022r 

 

Pytanie 29. Czy Zamawiający dopuści autobus bez wieszaków na ubrania na słupkach 

międzyokiennych? Autobus będzie posiadał górne półki bagażowe i tam bezpiecznie i wygodnie można 

umieścić ubrania. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga aby autobus posiadał wieszaki na ubrania na słupkach 

międzyokiennych 

 

Pytanie 30. Zamawiający ustali, iż łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą 

dochodzić strony umowy wynosi 40% wynagrodzenia umownego netto. Wielkość ta wydaje się zbyt 

duża. Wnosimy o jej zmniejszenie do poziomu 15%. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych. 

 



Pytanie 31. W związku z zapisem w SWZ „Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane 

w terminie do 12 miesięcy dni od dnia podpisania umowy” prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający 

oczekuje wykonania dostawy w 12 dni czy 12 miesięcy od podpisania umowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 udzieloną w dniu 31.05.2022r tj. 12 miesięcy  

 

 

 
Odpowiedzi na powyższe pytania nie mają wpływu na termin składania ofert.  

 
 
 
 
 /-/ Henryk Konieczny 
                                                                                                                  Wójt Gminy Fałków 
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