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oD Po\\, lEDZ
nir zirp;r- l:rnia ł sprrrwie slWZ

i;.Ll nł ) \1 ] } i l' L! i} \ l |f )

Liplze_jnie inl'orrnujcllr)-. iż w clniLr ]01L).()(l,{)_] clo lalnar.via jaccgo rvp1l,ncła prośba

o \Ą)jaŚnienie zapisLl specllikacji ]slotll_r'ch r,,arunkórv ząnlrir\,jcniir. W l)n\tL,|rL,\\.lll tl

plorr,aclzon1.Il na podsLa\\ ie pllcpis(r\, usta\ \ z dllia ]9 sl} cznił f00-1 rollLL PraNo 1alrro\{']cń

PLlblic7n\.ch (t-i, DZ, t], Z ]0l8 L poz, 1r)86) u tllbie pl./c(alg nicoglanicżon\,. no:

l)ostłw:r norvcgo autobu§u d0 komunikacji micjs|(icj.

Pltanic l

\i Spe.),]lkaoij lslotn}ch \\,arunkó§ Zamli*,ienia. plit, 11,_i, Zerrrar,,iajlc,r,rlkleślił:

'\ł"!kolla\\ca Irloże 1\rnicic się.Lo Zal l.t\\.r.1!!!,, ,l §\iJsni!li( tlśs!i ninicjszei SlWZ,

Zamali$ąc1 rLdzicii \\,l,iaśnicli niczrr]oczllie. jccinak nie później niż na 2 (lni przed up]}weBl

lcl,nlillu sk}adi]l)ił ol'e - pod \rartlnkicm. żc \lliosck o rłl,ju_(rlienie tleści SIWZ \\p})na] (lo

Zlnawiłjilcego llic późnic,j niZ do liońca rlniu. w LtóL,lnr Llp]\rri polo§al \\,\,zl]aLcz0llc-go

lelrninu składalil o]'e . tj, do dnia: 20l9 ()6 ()].'

Ninieisze poslępo\łłnie opub]ikorr,anc 7ostalo dnia 29,05,]0l9t, Zgoclnie z pkt ]6.]. Sl\VZ

tcnllin skladania o]ifl tlp]}\ła d])jl 10.()6,]()19l, \\'obcc tcgo. nas7}'lrl zdallicl11. dllicl11.

\v klól\m uplY\\a polo\a \!}/tlacżonc30 tcl1ninll skladinia olart icst dZicli 04,06,20]9l,

W Z\\,ilt7ku 7 tynl. prosinl) o sl()so\\,nś \\\,jl!śnienie pou\7sżcgo 7.tpisu sl\\',/,

()dporviedź:

/aIriiru,ia]ac1.dol<onal znlialrl rv S1\\'Z, P0lo§i] |en)]illu up]),wa dn.0,ł,()ó.]()19
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|'!tanic 2

\ł Spccltikacii Istoln\ch \\'arunL(j\." lLrmrirłjenia. plrt 5, L Zarlaullrjąc} okI.cślił:
'Zan(i\łjenie nlusi Zoslać z.ealizorvane rr,lellrlirlic] da1l żako'iczcnia: 2()l9 07-, ].'' Na|oniast
tł Zał4cZnikLr Nl5 alo Sl\VZ'\\7ór llnlowv nr closle\ł\,',, u §2 ,,Ttrnrin realizacji ,zapisano:

"Wlkorrau.ca zobowiEzrrje sic closliuczlć przeclnioL Iljnicjszcj Unlow\. o kió],\nl nlo\a \ł §|
lł, tlicllt,zcklaczlLinl,n 1crnlinie do l:1.08.20l9l,' Pr.ositi} o jcdnoznaczne Spfec),Zo\\,anic
1eulinu rtlliollunił zanrór.vicnia.

OdporYiedź:

Zanralvia_jacl,skorvgor,r,al zepisr, r! zalłcznikLr nr 5, Tcnnirl dosta\łJ,żgoclnic Z liIWZ |o
j L07,2|]]c) r,

W Specl,fikacji istoln},ch Warunkó\ł lanórvienia- w pkl, ].1 ''a)pisLl l]rzcdliiotu
Zatmóu,ienia ' Zalllaiiaiącv oklcślil \ł\ nliganil o.inośIlie ]]alalr]et|ó!\, technjcżn},ch i
\\}posilżcl]ia nowcgo autobLlsu do kOnlunikae-ji nric-jslticj. hctlacclo prze(]lnjotc]n zelnó\łjeni.l,

P},tanie 3

Czl'Zanlarvia.jącl,dclprrści do LldzialLr w poslęporvaniu \\,!kolrawcg. któr\ 7ao]ćruie eulObus
wvposażon} u. drzwi \łejścio\\,c w uk]adzie ] 2 1. cz,vli clr.zr,,,i picrrvszc .ierlloskrvcl]owc
pl'zecl pie.rł'sza osią- rlrzrvi drLlgie drłusk.zld]o\łe poDligclz, osilr pienvszą i clrugir olaz rirzwi

Lylne.jcdnoskrzvdlcllvc Za oSia] LlrLlgi]] Naclnlieniłmy pr.z1 1!nl. żc LLk]a.l slcrowanra z lniejsca
kicrolvcv zapervnia. żc wszvsl](ic d17\łj ot\!iemne / zam}.LiIlc S|l |neunat}czlllc Za ]]onlocll
.jecltego pl,z,,-r-isku lutl niczalcżIlie popl7ez odlębne prZ}ciski, PIopono§,łny ukle.] df7\vi.
r,r' porrirrtaniu z ullaclctr l 2 0.jcst pocl kird\ n] l.Zglcdeln kor7\stIlieisZ\,. Zwlaszczt 7
punkfu widżenia p'cpł}\,\1l potok(i\Ą pasaże§kich. a s7rze,.ólnic Z powoclU bczpiccżeIist,o,a
pasaŻcrón.,

odpolricdź:

-/arlarł,iirjąc1 nic dopllszc7a pojłzdl] wv]losllżoi)elo w drzlri rlejściorł,c u, rrkładzie l - ] + l
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Pvtinic.l

(lzy Zal,nar"-iając1 dopuści do udzialu \ł poslępowżrniu \\jykona\rcę. klór,v zaolilujc auttlbus

\ł},posażon}, w i]ulonlill}cżllil sLrZ],.nję bicgÓ§',' PfoSin1\, \r tc] k\ł,cstii rvziaĆ pod urlagę

r](lualne 1lend} na l},nkach 1)o\Ą]yclt łLllobusó\\, lllicjskich, Ciross arLtobusóu, tci klas!,

Zanilwidne jesl obecnie ż arLton]nlvcZn\lni skrż\niemi bicgórr,. który,ch 7astos!)\ĄJnic

gwaralltuje Zdcc_vdowanic wJ,żs7v konlfoft pmcY kicl'()\lc}. optynlalizacjY- Zuż)cia pali\Ąa.

isl()1ne obnizenie kosztór.- cksploatacji 7 tytLllu plzcgli]d(iw okfesow},ch i naprarv (b|ak

tradycljnego sprzęgła i newlłlgicznego clocisku) \l polóullllniu 7 p(Jia7danli wv|n\.17t,ll) nli \
skź!nic manualllc, ]Jorradtrl liażrla skl,ż),]lia aulonlal)'czl]a w}'posażona jcst fabl_\Lżl](

intardcr (intcgraln}, lctaldcl skż),ni bicg(iu]. klór) dod.tko\ło redLlkuje Loszly eksploatacji

poprzez kilkukrcltne wldłrrżrrric okrcsóW \ł,},nlian). lilockór,r, i ta|cz hanrulcorvl,ch. l 1lrkl

najwaźniejsż}. w przedn]ioto\\Jlll postcpo\.vaniu. w śl,,ictlc rr,vma!:arj SI\\rZ. zaolirclllanie

aulobUsll Z aulonul)c/aą skrz_vlrią bjcgóu, nic bcdZic ll1iab rvpll,rr,u rra oeDę ]rlzedniolLl

Zan]ówienia,

odpo$,iedź:

lanrarł,iając,r,nie dopuszcza pojazc]tL \Ą;.\'posilżollcllo \\ olltomatyczna skrzyrrie bicgi-lrr

I'},lanie 5

C]Z) lalrra\\ia]łc!.dopuści rio UdZidlu w poltcpo\!anjLl \\i)kona\łcę. liiólJ,Zllolel.Ltie aUtobUs

\!posażon!, § 7L]iolllik Ad,BlLle o pcljelnllości l L) 1 ] Prosinlt !\ tcj lir,r,estii wziać pod u\!agę.

źe leolel)cżne Zuż,vcic pł}nLl ,\clBlrre lvaha się w glilnicach od,+ do I(]o1 zLrźrcia oIcjLr

naPedowcgo. \\i prż_vpedku ofufo§allcgo poj|Z.lLl. poicnrirośc 7bjornika.ĄdBluc 7(Jstala

Zaplojeklo\łana prol)orcionalnic .io pojcnnośai żbiorlriklt pali\la. Narrct rv slim]n,r,tl

plzvprdku Zuż}cia tc(lrci\'czncllo (l09li,l. pilrr,\clRluc l]ie \ł,vcZcrpic sję p17cd ó|r11,7ni!ni(|n

ZbioDika pitLi\1.,|]. a prak1),cznic jego pojemLlośc bęal7ic \\,ystarczajaca na co najlnni.,i d\vil

uilkow]:lnia głó\łnego zbiornil<a palirva,

Orlpowicdź:

Zanrarviający, llic clopuści p()jazdu w_"-posrźonego \\ zbionrjk Acl Bltrc o ptliclrlności l9l,
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Irriór,rlrr jem,v. żc zgodnic Z vrymogicm al1. ] ll ust, 2 ustalvy ż dl]ia 29 slvr-zrria 200:l loku Prarł,o

Zlnórvie:i Publicznych (tj, Dz, l], z 20l8 r_ po7, l986). stillowisko Zama\łiaiąccgo zostalo

Iozesłalle do \Ą,szystkich lł,,,- ltorrarł,córv. któfu przckazitno SIWZ,

Zanlarliając1,

'rqil \llctzk.-,lr.^_
,lll]

\,ł,Ąl
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