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ZAMAWIAJ ĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w K ędzierzynie – Ko źlu Spółka 
z ograniczon ą odpowiedzialno ścią, ul. Kozielska 2, 47-224 K ędzierzyn – Ko źle 

NIP 749-208-69-32   REGON 161411646   KRS 0000395147 
tel. 77 4835252   fax. 77 4833591   e-mail mzkspzoo @mzkk-kozle.com.pl  

 
 

ZP/4/2012                                                                                            Kędzierzyn – Koźle, 18.06.2012 r. 
 
 
 
 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR ĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Dotyczy postępowania na: 

„Dostawa na potrzeby komunikacji miejskiej 2 sztuk fabrycznie nowych 
autobusów małej pojemno ści” 

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców dotyczącymi zapisów SIWZ, działając 
na podstawie Rozdziału 5 § 31 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejski 
Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia na: „Dostawę na potrzeby komunikacji miejskiej 2 sztuk fabrycznie 
nowych autobusów małej pojemności”: 

Pytanie nr 1 z dnia 14.06.2012 r. 

Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (25 punktów) w kryterium Oceny 
Techniczno – Eksploatacyjnej dla szkieletu autobusu wykonanego częściowo ze stali 
nierdzewnej wg PN-EN-10088, a częściowo z zabezpieczonej antykorozyjnie, jeśli trwałość 
uŜytkową szkieletu podwozia (ramy) i nadwozia producent potwierdza 12-letnią gwarancją,  
a taka konstrukcja zapewni większą wytrzymałość oraz mniejszą łamliwość i wraŜliwość na 
odkształcenia niŜ konstrukcja stworzona w całości ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający przyzna 25 punktów w ocenie techniczno – eksploatacyjnej autobusowi, który 
zaproponuje powyŜsze rozwiązanie. 
Zamawiający w związku z powyŜszym dokonuje następujących zmian w SIWZ 
a) Rozdział XIV ust. 3 pkt 3.2 Kryterium ocena techniczno – eksploatacyjna 

 
Jest: 

Lp.  Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów Metodologia oceny 

Szkielet stali odpornej na korozj ę – 
nierdzewnej wg PN-EN-10088   

-     25 pkt 
 
 
 1. 

Wykonanie szkieletu 
podwozia (ramy) i 
nadwozia  

Max 25 pkt 

Inne  -      0 pkt 
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Ma być: 

Lp.  Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów Metodologia oceny 

Szkielet stali odpornej na korozj ę – 
nierdzewnej wg PN-EN-10088. 
Zamawiaj ący dopuszcza wykonanie cz ęści 
szkieletu nadwozia ze stali o podwy Ŝszonej 
odporno ści korozyjnej elementów 
naraŜonych na bezpo średnie działanie 
czynników zewn ętrznych jak powietrze, 
woda, sól itp. zabezpieczonej dodatkowo 
materiałami nie koroduj ącymi, o ile 
Wykonawca zapewni 12-letni okres 
gwarancji na cało ść szkieletu. 

-     25 pkt 
 
 
 

1. 

Wykonanie szkieletu 
podwozia (ramy) i 
nadwozia  

Max 25 pkt 

Inne  -      0 pkt 

 

b) nowy formularz ofertowy uwzględniający powyŜsze zmiany stanowi załącznik pisma. 
 

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia  
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, postanowił przedłuŜyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące: 

Termin składania ofert: 02.07.2012 roku do godz. 10 .00 
Termin otwarcia ofert: 02.07.2012 roku o godz. 10.3 0 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


