Ostrowiec Świętokrzyski, 18 listopada 2021 r.

Or.271.24.5.2021
Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa 8 sztuk
fabrycznie nowych niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów o napędzie
elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 5 sztuk nowych stacji
ładowania zajezdniowego. (Or.271.24.2021)
Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego oraz na podstawie
art. 137 ust. 1, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ.
Pytanie 1
Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt.3, ppkt. 3.1., L.p. 3.1.1., Wysokość całkowita.
W Załączniku nr 4 Zamawiający określił maksymalną wysokość całkowitą autobusu równą
3,30 m. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autobusu, którego wysokość całkowita wynosi
3,32 m?
Odp.: Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w Załączniku nr 4
Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1.1. w następującym brzmieniu:
„Wysokość całkowita do 3,30 m +/- 20 cm.”
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobusy o długości
12,22 m ? Jest to nieznaczna tolerancja długości.
Odp.: Zamawiający zmienia treść specyfikacji i dopuści do udziału w postępowaniu
przetargowym autobusy o długości 12,22 m. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji
Warunków Zamówienia w Załączniku nr 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1.1.
Wielkość w następujący sposób: Długość od 11,80 m (+/- 0,10 m) do 12,20 m (+/- 0,10 m).
Pytanie 3.
Załącznik nr 4 do SWZ
Wielkość - Długość od 11,80 m do 12,20 m,
Czy Zamawiający dopuści autobusy o długości 10m?
Odp.: Odpowiedzi udzielono na pytanie nr 2.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym autobusy o wysokości
3,35 m? Jest to nieznaczna tolerancja wysokości.
Odp.: Odpowiedzi udzielono na pytanie nr 1.

Pytanie 5
Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Pkt. II. Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 3. Wymagania
dotyczące parametrów technicznych autobusów, ppkt. 3.1. Opis podstawowych parametrów
technicznych, Tabela, ppkt. 3.1.1.
Czy Zamawiający dopuści autobus, którego wysokość całkowita będzie wynosiła 3,50 m?
Odp.: Odpowiedzi udzielono na pytanie nr 1.

Jednocześnie, z uwagi na wprowadzone zmiany, dokonuje się zmiany wymienionych niżej
terminów.
Określony w Rozdziale 17 Specyfikacji warunków zamówienia „Termin związania ofertą” wynosi
90 dni to jest po zmianie do dnia 16 marca 2022 r,
Określone w Rozdziale 19 SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 i 3.
- nowy termin składania ofert to 17 grudnia 2021 r. godzina 1100
- nowy termin otwarcia ofert to 17 grudnia 2021 r. godzina 1200

Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający zamieszcza
o wprowadzonych zmianach do treści pierwotnego ogłoszenia.
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