
Wiślica, dnia 13.09.2021 r. 
 

Zamawiający: 
GMINA WIŚLICA 
OKOPOWA 8 
28-160 WIŚLICA 

 
Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach   

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.5.2021. 
Nazwa zadania: Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych – dofinansowanego ze środków PFRON w ramach Programu 
wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – 
dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 
treści SWZ. 
W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie: 
Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści pojazd z konfiguracją foteli jak na rysunku, wejście dla 
pasażerów drzwiami bocznymi w kabinie kierowcy, wprowadzanie wózków poprzez najazdy 
tylnymi drzwiami. 

 
Pojazd z konfiguracją foteli 16+kierowca + dwa stanowiska do przewozu osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wejście dla pasażerów 
drzwiami bocznymi w kabinie kierowcy, wprowadzanie wózków poprzez najazdy tylnymi 
drzwiami. Przestrzeń we wnętrzu pojazdu pozwala na maksymalną konfigurację 22+ 
kierowca + dwa wózki inwalidzkie po demontażu 7 foteli . 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza pojazd z wejściem dla pasażerów drzwiami bocznymi z 
zastrzeżeniem, że wejście dla pasażerów musi być wyposażone w uchwyt pomocniczy, 
ułatwiający wsiadanie do samochodu osób niepełnosprawnych zamontowany w wejściu 



pojazdu a szerokość wejścia jest dostosowana do swobodnego wprowadzenia osoby 
niepełnosprawnej oraz wyposażone w pierwszy stopień  na wysokości (ewentualne 
rozwiązanie dodatkowy stopień wysuwany) dostosowany do swobodnego wprowadzenia 
osoby niepełnosprawnej.  Nie dopuszcza się konfiguracji foteli jak na rysunku ponieważ nie 
jest zachowany ciąg komunikacyjny umożliwiający bezpośrednie dojście opiekuna osób 
niepełnosprawnych na tył pojazdu do przewożonych osób na wózkach inwalidzkich. 
  
Autobus powinien być wyposażony: minimalna ilość miejsc siedzących co najmniej 17 
zamontowanych foteli dla pasażerów + fotel dla kierowcy.     
 
Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią 
Specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert. 
 

 
 
 
 
……………………………………. 
      Kierownik zamawiającego  
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