
Gołotczyzna, dn. 09.08.2017r. 

 

 

Do: Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ”ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU SZKOLNEGO DLA 

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 

W GOŁOTCZYŻNIE” 

Wyjaśnienie Nr 2 związane z treścią SIWZ  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam: 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści przednie światła zwykłe halogenowe, dając możliwość 

Wykonawcy doboru świateł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Zawiadomienie Nr 2 o dokonaniu zmian treści SIWZ  

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dokonuje zmian treści SIWZ jn.: 

W §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§3 ust. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego  dla Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie jn.:  

- autobus szkolny na podwoziu samochodu dostawczego, przystosowany do przewozu 23 osób. 

Wykonany zgodnie z europejską homologacją cało - pojazdową  typu COC/2007/46/WE. 

- Rok produkcji: 2017 

- Silnik/pojemność skokowa: 2600-3000cm3/6 cylindrów 

- Moc: 170-200 KM 

- Minimalna długość całkowita autobusu: 7600 mm 

- Rozstaw osi: min. 4300 mm 

- Kolor nadwozia: metalizowany, do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargu 

- Pakiet ospojlerowania 

- Skrzynia biegów: automatyczna 

- Rodzaj paliwa: olej napędowy 

- Homologacja: Euro 6 

- Wspomaganie kierownicy 

- Komputer pokładowy 

- Systemy bezpieczeństwa: ABS; ASR; ESP 

- Poduszki powietrzne 

- Kolorystyka wnętrza do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargu 

- Fotele pasażerskie na szynach, demontowalne z możliwością zamontowania stolików 

- Tempomat, - Światła przeciwmgłowe, - Przednie światła: Bi ksenon, - Immobilizer /centralny zamek 

- Elektryczne szyby i lusterka boczne, - Podgrzewane lusterka boczne, - Liczba osi: 2/Tylne koła 



podwójne, - Pojemność bagażnika: ok. 1500 l, - Półki bagażowe, - Klimatyzacja automatyczna - 

kierowcy i pasażerów z indywidualnymi nawiewami, - Ogrzewanie postojowe - Webasto 

- Drzwi wejściowe przesuwne – sterowane elektrycznie, - Przyciemniane szyby, - Przetwornica 220 V 

+ gniazdka, - Fotele klasy turystycznej z 3-punktowymi pasami , podłokietnikami i siatkami, - CD 

radio – 2 din, - Nawigacja niezintegrowana, - DVD, - Mikrofon, - Gniazda USB nad każdym fotelem 

- Hak, - Gwarancja 2 lat mechaniczna bez limitu kilometrów i 10 lat na perforację nadwozia.” 

W §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Terminem składania ofert jest dzień 16.08.2017r. godzina 14:00.” 

W §11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.Terminem otwarcia ofert jest dzień 16.08.2017r. godzina 14:30.” 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian. 

Zawiadomienie Nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia  

 

 Ponadto działając w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający dokonuje zmian treści ogłoszenia j.n.: 

Ogłoszenie nr 500010748-N-2017 z dnia 09-08-2017 r.  

Sońsk: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 563628-N-2018  

Data: 03-08-2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Krajowy 

numer identyfikacyjny 86187700000, ul. ul. Ciechanowska  , 06430   Sońsk, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 236 713 031, e-mail bratne@ci.home.pl, faks 236 713 031.  

Adres strony internetowej (url): www.bratne.republika.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: II Punkt: 4  

 

W ogłoszeniu jest: Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 

szkolnego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w 

Gołotczyźnie jn.: - autobus szkolny na podwoziu samochodu dostawczego (Mercedes-Benz Sprinter 

519), przystosowany do przewozu 23 osób. Wykonany zgodnie z europejską homologacją cało - 

pojazdową typu COC/2007/46/WE. - Marka/model: Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI - Rok 

produkcji: 2017 - Silnik/pojemność skokowa: 3000cm3/6 cylindrów - Moc: 190 KM - Minimalna 

długość całkowita autobusu: 7600 mm - Rozstaw osi: min. 4300 mm - Kolor nadwozia: metalizowany, 

do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargu - Pakiet ospojlerowania - Skrzynia biegów: automatyczna - 

Rodzaj paliwa: olej napędowy - Homologacja: Euro 6 - Wspomaganie kierownicy - Komputer 

pokładowy - Systemy bezpieczeństwa: ABS; ASR; ESP - Poduszki powietrzne - Kolorystyka wnętrza 

do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargu - Fotele pasażerskie na szynach, demontowalne z 

możliwością zamontowania stolików - Tempomat - Światła przeciwmgłowe - Przednie światła: Bi 

ksenon - Immobilizer /centralny zamek - Elektryczne szyby i lusterka boczne - Podgrzewane lusterka 

boczne - Liczba osi: 2/Tylne koła podwójne - Pojemność bagażnika: ok. 1500 l - Półki bagażowe - 

Klimatyzacja automatyczna - kierowcy i pasażerów z indywidualnymi nawiewami - Ogrzewanie 

postojowe - Webasto - Drzwi wejściowe przesuwne – sterowane elektrycznie - Przyciemniane szyby - 

Przetwornica 220 V + gniazdka - Fotele klasy turystycznej z 3-punktowymi pasami , podłokietnikami 

i siatkami - CD radio – 2 din - Nawigacja niezintegrowana - DVD - Mikrofon - Gniazda USB nad 

każdym fotelem - Hak - Gwarancja 2 lat mechaniczna bez limitu kilometrów i 10 lat na perforację 



nadwozia. Okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji udzielanej przez producenta 

pojazdu.  

W ogłoszeniu powinno być: Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego 

autobusu szkolnego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w 

Gołotczyźnie jn.: - autobus szkolny na podwoziu samochodu dostawczego, przystosowany do 

przewozu 23 osób. Wykonany zgodnie z europejską homologacją cało - pojazdową typu 

COC/2007/46/WE. - Rok produkcji: 2017 - Silnik/pojemność skokowa: 2600-3000cm3/6 cylindrów - 

Moc:170-200 KM - Minimalna długość całkowita autobusu: 7600 mm - Rozstaw osi: min. 4300 mm - 

Kolor nadwozia: metalizowany, do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargu - Pakiet ospojlerowania - 

Skrzynia biegów: automatyczna - Rodzaj paliwa: olej napędowy - Homologacja: Euro 6 - 

Wspomaganie kierownicy - Komputer pokładowy - Systemy bezpieczeństwa: ABS; ASR; ESP - 

Poduszki powietrzne - Kolorystyka wnętrza do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargu - Fotele 

pasażerskie na szynach, demontowalne z możliwością zamontowania stolików - Tempomat - Światła 

przeciwmgłowe - Przednie światła: Bi ksenon - Immobilizer /centralny zamek - Elektryczne szyby i 

lusterka boczne - Podgrzewane lusterka boczne - Liczba osi: 2/Tylne koła podwójne - Pojemność 

bagażnika: ok. 1500 l - Półki bagażowe - Klimatyzacja automatyczna - kierowcy i pasażerów z 

indywidualnymi nawiewami - Ogrzewanie postojowe - Webasto - Drzwi wejściowe przesuwne – 

sterowane elektrycznie - Przyciemniane szyby - Przetwornica 220 V + gniazdka - Fotele klasy 

turystycznej z 3-punktowymi pasami , podłokietnikami i siatkami - CD radio – 2 din - Nawigacja 

niezintegrowana - DVD - Mikrofon - Gniazda USB nad każdym fotelem - Hak - Gwarancja 2 lat 

mechaniczna bez limitu kilometrów i 10 lat na perforację nadwozia. Okres gwarancji nie może być 

krótszy od okresu gwarancji udzielanej przez producenta pojazdu.  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-08-11, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane 

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PLN  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-08-16, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być 

sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PLN 

 

Z poważaniem  

Z up. DYREKTORA 

/-/ Adam Łukasiewicz 

WICEDYREKTOR  

 

 

 

Wyjaśnienie oraz zawiadomienia otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej 

Zamawiającego http://bip.e-bratne.pl/ i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  

http://bip.e-bratne.pl/

