
 
Głuszyca, 16.04.2018 r. 

Postępowanie nr IiR.271.3.1.2018 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa 2 sztuk autobusów”. 

 

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami i pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówieo publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego 

wyjaśniam, co następuje: 

 

Wniosek 1: 

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, należy stwierdzid, że 

Zamawiający pragnie zamówid autobus klasy II tzn. taki, w którym większośd pasażerów 

przewożonych jest na miejscach siedzących, a pozostała częśd na miejscach stojących, głównie  

w środkowym korytarzu pomiędzy przejściami. Świadczy o tym niska pojemnośd autobusu, jak na 

autobus o maksymalnej długości nie większej niż 13 metrów, wynosząca 50 miejsc oraz wysoki udział 

miejsc siedzących wynoszący 78% (min39). Autobus taki doskonale nadaje się do zapewnienia 

przewozów na trasach międzymiastowych łączących Głuszycę z Wałbrzychem o małej liczbie 

przystanków, dużych odległościach międzyprzystankowych i długim czasie przejazdu. Zamawiający 

dopuszcza do składania ofert zarówno na autobusy wysokopodłogowe, jak i autobusy 

niskowejściowe lub niskopodłogowe (100% przebiegu niskiej podłogi). W przypadku oferowania 

autobusu wysokopodłogowego, dostępnośd do niego ma byd zapewniona poprzez zastosowanie 

odpowiedniej windy, zabudowanej w jednych z drzwi autobusu. Jedyną bonifikatą promującą 

autobusy niskowejściowe lub niskopodłogowe są dodatkowe punkty w ocenie oferty zawarte w 

kryterium „Udział obniżonej podłogi (P)”, stanowiącym 20% ogółu punktów. Analizując ceny 

autobusów, które są oferowane na rynku polskim, cena autobusu niskopodłogowego w niemal 

wszystkich przypadkach przekracza 20% ceny autobusu wysokopodłogowego o podobnej zdolności 

przewozowej. Tak samo udzielenie dodatkowych 12 pkt. na autobus niskowejściowy nie zniweluje 

różnicy ceny pomiędzy autobusem niskowejściowym, a wysokopodłogowym. Ponadto wymóg 

zastosowania minimum 39 miejsc siedzących eliminuje z postępowania wszystkie autobusy ze 100% 

przebiegiem niskiej podłogi, które dostępne są na rynku polskim. 

Pragniemy zwrócid uwagę, że Zamawiający deklaruje zakup 2 autobusów, których zadaniem jest 

zabezpieczenie bezpłatnej komunikacji na terenie gminy Głuszyca, zgodnie z wnioskiem 

RPDS.03.04.04-02-0006/17 pn. „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”. 

Oznacza to, że autobusy kupowane przez Zamawiającego będą przede wszystkim eksploatowane na 

terenie gminy, gdyż potrzeby przewozowe mieszkaoców gminy w zakresie dojazdu do pozostałych 

miejscowości Aglomeracji Wałbrzyskiej zaspakajane są przez przewoźników prywatnych oraz przez 

linię nr 5, której organizatorem jest Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,  

a w przyszłości także przez Wałbrzyską kolej Aglomeracyjną. Organizacja transportu publicznego 

przez Zamawiającego ograniczająca się do terenu gminy jest zgodna ze Strategią Rozwoju Gminy 



 
Głuszyca na 2012-2020 w ramach działania w obszarze INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA, 

którego celem strategicznym jest dostosowanie infrastruktury technicznej i społecznej do potrzeb 

mieszkaoców i turystów. 

Obszar komunikacyjny, na którym Zamawiający zamierza zorganizowad publiczny transport zbiorowy 

charakteryzuje się małą powierzchnią wynoszącą zaledwie 62 km2, dużym udziałem ludności miejskiej 

(75%) oraz ograniczoną siecią drogową (52 km). Rozciągłośd gminy wzdłuż dróg publicznych zawiera 

się w przedziale od 8,7 km (wzdłuż drogi DW 381) do 10,1 km (w osi Sierpnica – Głuszyca – Grzmiąca).  

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o przeanalizowanie ograniczenia zakresu rodzaju 

zamawianych pojazdów do autobusów klasy I - niskopodłogowych lub niskowejściowych. Tylko 

takie autobusy zapewnią szybką wymianę pasażerów na przystankach, co jest istotne przy gęstej sieci 

przystankowej oraz zaoferują rozwiązania zapewniające szeroką dostępnośd do pojazdu zarówno 

ludziom starszym, jak i ludziom niepełnosprawnym. Winda w autobusie wysokopodłogowym ułatwi 

dostęp do pojazdu jedynie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Nie można także 

zapominad o uniwersalności kupowanych pojazdów. Zgodnie ze wspomnianą strategią, autobusy te 

mają nie tylko służyd społeczności lokalnej, lecz służyd także do przewozu większych grup 

rowerzystów w ramach rowerobusów, organizacji w okresie zimowym skibusów np. na trasie 

centrum Głuszycy – Łomnica oraz połączenie miasta z największymi atrakcjami turystycznymi (np. 

Podziemne Miasto Osówka) położonymi w promieniu 5km od miasta. Należy podkreślid, że ściślejsze 

sprecyzowanie przedmiotu zamówienia w żaden sposób nie ograniczy konkurencji, gdyż każdy 

z obecnych na rynku oferentów ma w swojej ofercie taki pojazd. Należy także podkreślid, że zakup 

autobusów determinowad będzie standard transportu publicznego w mieście i gminie na najbliższe 

10 lat, dlatego tak ważne jest promowanie taboru dostępnego dla wszystkich. Nie można także 

zapominad, że czas obsługi windy w przypadku autobusów wysokopodłogowych trwa pond 3 minuty, 

co w znaczny sposób wydłuża czas przejazdu, a sama winda jest urządzeniem poddozorowym (pod 

dozorem UDT). 

 

Wyjaśnienie 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że zostawia bez zmian określenie przedmiotu zamówienia, zdefiniowanego 

w pkt. 3.1 Instrukcji dla Wykonawców oraz w § 1 ust. 1 Wzoru umowy. 

 

 

Wniosek 2:  

W punkcie 1 Załącznika nr 1 do umowy Zamawiający określił, że oferowany pojazd nie może 

przekroczyd 13 metrów, natomiast bezpośrednio przed tabelą zostało napisane, że  każdy 

z autobusów ma byd dostosowany do bezpiecznego przewozu rowerów, nie uszczuplającego 

przestrzeni dla pasażerów, np. poprzez zastosowanie stelaża do przewożenia rowerów(minimum 4 

szt.), umieszczonego z tyłu autobusu. 

W związku z powyższym prosimy o skorygowanie zapisu w punkcie 1, że długośd autobusu musi byd 

tak dobrana, aby w przypadku zastosowania stelaża nie przekroczyd maksymalnej długości pojazdu 

dwuosiowego dopuszczonego do ruchu przy rozłożonym stelażu i zamocowanych na nim rowerach. 

 



 
Wyjaśnienie 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że drugi tiret (przed tabelą zestawiającą parametry techniczne 

i wyposażenie autobusów) mówi o tym, że każdy z autobusów ma byd dostosowany „do 

bezpiecznego przewozu rowerów, nie uszczuplającego przestrzeni dla pasażerów”. Zastosowanie 

stelaża jest jedynie przykładem rozwiązania tego problemu, Wykonawca może zrealizowad inne 

rozwiązania. 

Jest oczywiste, że żadne efektywnie zrealizowane rozwiązanie nie może powodowad, że autobus 

nie zostanie dopuszczony do ruchu. 

 

 

Wniosek 3:  

W związku z zapisem dotyczącym możliwości przewozu rowerów, czy Zamawiający dopuści 

możliwośd zastosowania haka wraz z odpowiednim przyłączem elektrycznym, umożliwiającym 

ciągnięcie specjalnej przyczepy na rowery. Rozwiązanie takie z powodzeniem stosowane jest 

w powiecie poznaoskim (na linii Swarzędz – Murowana Goślina) oraz w Rybniku, gdzie autobusy 

dostosowane do przewozu większych grup rowerzystów jeżdżą jedynie w dni wolne od pracy. Koszt 

specjalnej przyczepy, produkowanej koło Wrocławia to koszt około 2.000 zł. 

 

Wyjaśnienie 3: 

Zamawiający dopuści możliwośd zastosowania specjalnej przyczepy na rowery. Pod warunkiem 

dostarczenia takowej wraz z autobusami jako ich wyposażenia. 

 

 

Wniosek 4: 

W punkcie 2 Załącznika nr 1 do umowy Zamawiający określił, że oferowany pojazd musi posiadad co 

najmniej 39 miejsc siedzących. Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu autobus 

niskowejściowy, posiadający jedynie 27 miejsc siedzących, który jednocześnie oferuje zdolnośd 

przewozową na poziomie 60 pasażerów, wraz z jednym wózkiem inwalidzkim (ekwiwalent 7 

pasażerów)? Obniżenie tego wymagania w znaczny sposób poszerzy liczbę składanych ofert 

i zwiększy konkurencyjnośd postępowania. 

 

Wyjaśnienie 4: 

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu autobus niskowejściowy, posiadający nie mniej 50 

miejsc w tym min. 25 siedzących, w tym maksymalnie 2 składane. 

Tym samym Zamawiający dokonuje zmian w punkcie 2 Załącznika nr 1 do umowy, w treści 

drugiego wiersza tabeli„Parametry techniczne i wyposażenie autobusów”, nowa treśd jest 

następująca: 

„Min. 50 miejsc w tym:  

 min. 25 siedzących, w tym maksymalnie 2 składane, 



 
 w co najmniej w 1 autobusie: 1 miejsce dla wózka inwalidzkiego lub dziecięcego (wymiary 

miejsca przeznaczonego na wózek muszą pozwolid na swobodny manewr przy wjeździe 

wózka do autobusu oraz przy wyjeździe z niego).” 

Oraz zmienia zapis w punkcie 2 Załącznika nr 1 do umowy, w treści szesnastego wiersza tabeli 

dotyczący napędu pojazdu: 

„Silnik spalinowy diesla z zapłonem samoczynnym, chłodzony cieczą, o mocy co najmniej 185 KM, 

spełniającym wymogi normy Euro 6 w zakresie zużycia energii (dla rocznego cyklu użytkowania 

pojazdu) oraz emisji zanieczyszczeo gazowych i pyłowych oraz czystości spalin o wartościach nie 

większych, niż: 

 emisja dwutlenku węgla: 0,50 g/km 

 emisja węglowodoru: 0,05 g/km 

 emisja tlenków azotu: 0,08 g/km 

 emisja cząstek stałych: 0,005 g/km” 

 

 

Wniosek 5: 

W punkcie 3 Załącznika nr 1 do umowy Zamawiający określił, że szkielet oferowanego pojazdu ma 

byd wykonany z profili ze stali odpornej na korozję. Czy jako stal odporną na korozję, Zamawiający 

uzna także stal o podwyższonej wytrzymałości, ocynkowaną metodą ogniową lub galwaniczną, która 

zapewnia trwałośd porównywalną ze stalą nierdzewną czy stalą zabezpieczoną antykorozyjnie 

w procesie całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej? 

 

Wyjaśnienie 5: 

Zamawiający dopuści także profile wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości, ocynkowanej 

metodą ogniową lub galwaniczną. 

 

 

Wniosek 6: 

W nawiązaniu do wniosku 1, prosimy o uściślenie zapisu punktu 5) wg wzoru: „Każdy z 

dostarczonych autobusów musi posiadad podłogę o niskim przebiegu, co najmniej od przednich 

drzwi do tylnej krawędzi drzwi środkowych, posiadający co najmniej dwoje drzwi pozbawionych 

stopni i z krawędzią położoną nie wyżej niż 350 mm od powierzchni jezdni”. Preferowane 

rozwiązanie ze 100% niskiej podłogi”. Tym samym punktacja za przebieg niskiej podłogi powinna 

zmienid się następująco: 

L. p.  Deklaracja obniżonej podłogi w ofercie  Liczba punktów (Pij) 

 Autobus 1 Autobus 2 

1  Oferta ze 100% udziałem obniżonej podłogi*  100 100 

2  Oferta z obniżoną podłogą*, obejmującą dwa wejścia 
(drzwi), w tym częśd przeznaczona na wózki inwalidzkie i 
dziecięce  

0 0 

3 Oferta z obniżoną podłogą*, obejmującą tylko jedno 
wejście (drzwi) lub oferta bez obniżonej podłogi*  

Oferta zostanie odrzucona 



 
*podłoga o wysokości nie większej niż 350 mm od poziomu drogi. 

 

 

Wyjaśnienie 6: 

W nawiązaniu wyjaśnienia 1 Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia proponowanej zmiany. 

 

 

Wniosek 7: 

Czy w przypadku zaoferowania autobusów z trzema drzwiami, Zamawiający dopuści do udziału w 

postępowaniu autobus posiadający 25 miejsc siedzących, w tym 2 składane, który jednocześnie 

oferuje zdolnośd przewozową na poziomie 68 pasażerów? 

Autobus z trzema drzwiami jest bardziej uniwersalny w ruchu miejskim i podmiejskim, niż autobus 

dwudrzwiowy. 

 
Wyjaśnienie 7:  
Zamawiający dopuści pojazd do udziału w postępowaniu. 
 

 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do 

26 kwietnia 2018 r. do godz. 1000, otwarcie ofert 26 kwietnia 2018 r. 

godz. 1015. 
 

 

 

 

 

Burmistrz Głuszycy 

(-) Roman Głód 

 
 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy 

2. a/a 

Zamieszczono na: www.bip.gluszyca.pl 
 


