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WYJAŚNIENIE TREŚĆI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na dostawę pn.: „Zakup samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania”  

w związku z projektem pn.: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno”, na podstawie zawartej 

umowy nr 081/UDTD/I/2021/00139 z dnia 14 kwietnia 2021 roku, w ramach konkursu 

grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu pn.: 

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój 

usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w związku ze złożonym pytaniem ze strony potencjalnego Wykonawcy.   

Pytanie Wykonawcy 

Jako potencjalny wykonawca zwracam się zapytaniem czy Zamawiający dopuści pojazd  

bez wysuwanego stopnia przy drzwiach bocznych? Pojazd bazowy ma próg wejściowy własny na wysokości 

35 cm od poziomu gruntu. Dodatkowo producent nie przewiduje takiego rozwiązania fabrycznie  

i nie wyraża zgody na domontowanie progu przez autoryzowane firmy zabudowujące posiadające certyfikat 

VanPartnera ze względu na bezpieczeństwo i możliwość uszkodzenia pojazdu a co ważniejsze uszkodzenie 

baterii układu napędowego, która jest najdroższym elementem pojazdu. Stopień musiał by być 

zainstalowany dokładnie w świetle baterii układu napędowego albowiem bateria zainstalowana jest między 
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osiami pojazdu. Ponadto stopień byłby zainstalowany na wysokości około 15 cm nad poziomem gruntu  

co jego samego naraziło by na uszkodzenia np. poprzez zahaczenie o krawężnik lub na nierównościach 

drogowych.  

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza pojazd bez wysuwanego podestu przy drzwiach bocznych przesuwnych. 
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