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MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o. o.
Ul. Czerwona 7
96-100 Skierniewice
(Zamawiający)

Wykonawcy
uczestniczący

w

postępowaniu

MZK.Ol.P.2018
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn :
DOSTAWA 10 SZTUK AUTOBUSÓW 12 METROWYCH, JEDNOCZŁONOWYCH, NISKOPODŁOGOWYCH,
NISKOEMISYJNYCH
w ramach projektu " PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH- ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z
INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ"
publikacja ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2018/S 054-118998,
na stronie internetowej Zamawiającego www.mzkskierniewice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Firmy.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR l (SIWZ)
Poniżej

przedstawiamy odpowiedź na pytanie przesłane do przedmiotowego postępowania przetargowego:
Pvtanie:
" W związku z ogłoszonym postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 10
szt. autobusów, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym uzupełnienia wymagań dotyczących
opisu technicznego przedmiotu zamówienia.
Czy zasadnym by było doposażenie niniejszego przedmiotu przetargu w blokady alkoholowe spełniające normę
EN 50436-2:2014 ?
Jak pokazują badania, blokady te w znaczącym stopniu zwiększają bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez
pomiar zawartości alkoholu w oddechu kierowcy, zezwalając na uruchomienie silnika tylko po uzyskaniu
pozytywnego wyniku {brak alkoholu). Powyższe urządzenie rejestruje zdarzenia od 30.000 do 500.000 takie jak:
data oddania próbki, godziny zmierzonego stężenia alkoholu oraz ewentualnej odmowy podania próbki czy
próby ingerencji w system osób nieuprawnionych.
Dodatkowo dane zgromadzone w urządzeniu są zabezpieczone protokołem zgodnie z wymogiem właściwego
szyfrowania danych (norma EN 50436-6:2014} i dostęp do tych informacji posiadają tylko osoby uprawnione.
W naszej ocenie montai takiego urządzenia poprawi znacznie bezpieczeństwo przewozu pasażerów oraz
wpłynie korzystnie na wizerunek firmy.
Warto również zwrócić uwagę, iż koszt zakupu i montażu takiego urządzenia jest nieproporcjonalnie niski w
stosunku do ceny autobusu.
W przypadku wyrażenia zgody prosimy o stosowną zmianę w SIWZ. "
Odpowiedź :

Zamawiający

podtrzymuje brzmienie pkt r) 11.9.1. określone w

Załączniku

Nr l do SIWZ niniejszego

po stę powania .
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