
Ojrzeń, dnia 11.08.2021 r. 

ZPU.271.2.2021 

Zamawiający: 

Gmina Ojrzeń 

ul. Ciechanowska 27 

06-456 Ojrzeń 

03. Wyjaśnienie do treści SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń 

(wraz z stacją ładowania)”, Numer ogłoszenia TED: 2021/S 143-379541 z dnia 27.07.2021, 

Identyfikator postępowania :  e30d2e01-8244-4093-b1e3-ff7638335a89. 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający 

przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację SOPZ do SWZ w punktcie 17. Układ 

kierowniczy w taki sposób, że sformułowanie: 

„ – ze wspomaganiem działającym zarówno w czasie jazdy jak i na postoju z załączonym 

napędem, wyposażony w przyłącze diagnostyczne. 

- z pełną regulacją położenia pulpitu oraz koła kierownicy (regulacja wysokości i pochylenia 

z penumatyczną blokadą wybranego ustawienia)” 

zastąpi przez: 

„– ze wspomaganiem działającym zarówno w czasie jazdy jak i na postoju z załączonym 

napędem, wyposażony w przyłącze diagnostyczne. 

- z pełną regulacją położenia pulpitu lub całej kolumny kierowniczej (regulacja wysokości i 

pochylenia z penumatyczną blokadą wybranego ustawienia)” ?” 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wskazanego rozwiązania jako równoważnego dla 

zastosowanego zapisu. 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ 

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1, 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy 

następujące zapisy SWZ: 

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 1): 

W Załączniku Nr 1 do SWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w części 17 – 

układ kierowniczy, zapis: „ - z pełną regulacją położenia pulpitu oraz koła kierownicy 

(regulacja wysokości i pochylenia z pneumatyczną blokadą wybranego ustawienia),”, 

otrzymuje poniższe brzmienie:  

„–z pełną regulacją położenia pulpitu oraz koła kierownicy (regulacja wysokości i pochylenia 

z pneumatyczną blokadą wybranego ustawienia), lub z pełną regulacją położenia pulpitu, lub 

całej kolumny kierowniczej (regulacja wysokości i pochylenia z penumatyczną blokadą 

wybranego ustawienia)” 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

 

 

                      

(podpis kierownika Zamawiającego) 
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