Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pabianice, dnia 23 listopada 2017 r.
ZPK.271.17.2017

Uczestnicy
postępowania przetargowego

dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowych niskoemisyjnych
niskopodłogowych autobusów hybrydowych klasy maxi dla komunikacji miejskiej w
Pabianicach”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ oraz MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Miejska Pabianice, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic, działając na
podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje zapytania
Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami
oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że dokonuje modyfikacji
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób opisany poniżej:
Pytanie nr 1.
„Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 8b) oraz 21a) pisze: „wklejane w szybę (metoda szyba
w szybie)."
Prosimy o dopuszczenie zastosowania w przestrzeni pasażerskiej okien uchylnych lub przesuwnych.”
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i modyfikuje zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ –
OPZ zgodnie z poniższym.
Punkt 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) okna boczne uchylne (rozwiązanie zalecane) lub przesuwne w górnej części, min. 6 szt.,
z możliwością ryglowania na klucz czworokąt”
Punkt 21 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) okna boczne uchylne (rozwiązanie zalecane) lub przesuwne w górnej części (min. 6 szt.), część
otwierana min. 20% wysokości okna bocznego, możliwość zablokowania okna zamkiem typu
kwadrat”
Pytanie nr 2:
„Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 19 n) pisze: „pulpit kierowcy:
- regulowany w dwóch płaszczyznach wraz z kołem kierownicy,
- możliwość wymiany pojedynczych klawiszy bez konieczności wymiany całego modułu,
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- wyposażony w zestaw wskaźników: prędkościomierz, obrotomierz i drogomierz oraz
ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz nie mniejszy niż 12’’,
- pełna wymienność multiplekserów,
- regulacja podświetlania ze względu na oświetlenie zewnętrzne – tryb dzienny i nocny,
- możliwość zapisywania komunikatów błędów w pamięci.”
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pulpitu kierowcy z obsługą za pomocą ekranów dotykowych.
Rozwiązanie to nie posiada elementów mechanicznych (klawiszy) mogących ulec zużyciu, w związku
z tym prosimy o rezygnację z wymogu dotyczącego możliwości wymiany pojedynczych klawiszy bez
konieczności wymiany całego modułu. Pozostałe wymogi Zamawiającego zostaną spełnione.”
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i dopuszcza pulpit kierowcy z obsługą za pomocy
ekranów dotykowych. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 1
do SIWZ – OPZ, punkt 19 lit. n) otrzymuje brzmienie:
„n) pulpit kierowcy:
− obsługa za pomocą klawiszy lub ekranów dotykowych;
− regulowany w dwóch płaszczyznach wraz z kołem kierownicy;
− możliwość wymiany pojedynczych klawiszy bez konieczności wymiany całego modułu
(w przypadku zastosowania rozwiązania z klawiszami);
− wyposażony w zestaw wskaźników: prędkościomierz, obrotomierz i drogomierz oraz
ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz nie mniejszy niż 12”;
− pełna wymienność multiplekserów;
− regulacja podświetlania ze względu na oświetlenie zewnętrzne – tryb dzienny i nocny;
− możliwość zapisywania komunikatów błędów w pamięci”
Pytanie nr 3:
„Pytania - dot. pkt. 29 załącznika nr 1 do SIWZ - System automatycznego zliczania pasażerów
−

Czy Zamawiający posiada już flotę z systemami zliczania pasażerów?

−

Jakie oprogramowanie do analizy danych ze zliczania pasażerów jest obecnie stosowane
u Zamawiającego?

−

Czy istnieje możliwość dostarczania danych surowych z pojazdu (wejścia, wyjścia, koordynaty
zatrzymania pojazdu, czas otwarcia i zamknięcia drzwi) do aplikacji użytkowanej obecnie przez
Zamawiającego?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiada 2 autobusy z systemami zliczania pasażerów (w tym 1 będący
własnością Zamawiającego i 1 będący własnością operatora wewnętrznego Zamawiającego – MZK
Pabianice Sp. z o.o.).
Zamawiający nie stosuje oprogramowania do analizy danych. Zadanie to realizuje operator wewnętrzny
– MZK Pabianice Sp. z o.o. – z wykorzystaniem oprogramowania Municom.
Zamawiający nie dopuszcza dostarczania danych z pojazdu do aplikacji użytkowanej obecnie przez
Zamawiającego i podtrzymuje wymóg, określony w załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ, pkt 29 lit. g.
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Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 08.12.2017 r . i w
tym zakresie modyfikuje zapisy SIWZ w następujący sposób:
- Rodział X. Pkt. 10.10 otrzymuje brzmienie:
„10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesanta
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16
„Oferta w postępowaniu pn.:
„Dostawa fabrycznie nowych niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów hybrydowych
klasy maxi dla komunikacji miejskiej w Pabianicach – znak sprawy ZPK.271.17.2017”
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 08.12.2017 roku o godz. 12.30
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”

- Rozdział XI. Pkt. 11.1 i 11.2 otrzymują brzmienie:
11.1.

„Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Zamawiającego przy ul. Zamkowej 16
w Pabianicach lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 08.12.2017 roku do godziny
12oo - uwaga: liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową czy kurierską.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
ofertę Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.
11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2017 roku o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego. „

W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający informuje, iż wraz z niniejszym
pismem publikuje ujednolicony (po modyfikacji) dokument:
- Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz
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