
 

Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Żeromskiego 53 (p. 189-191), 26-600 Radom, tel. +48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

 

Radom, dn. 28 stycznia 2014r. 
BZP.271.1.1551.2013.AĆ 
 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 

Dot.:  przetargu nieograniczonego na dostawę czterech samochodów osobowych 9-cio 

miejscowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z windą, 
ogłoszonego w dniu 21.01.2014r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  
w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 13591 - 2014).  
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone  
w związku z przysłanymi przez jednego z wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

Pytanie :  

1.Proszę jednoznacznie określić, czy Zamawiający wymaga, aby pojazd posiadał homologacje 
ministerialną do przewozu osób niepełnosprawnych ? 

2.Czy preferujecie państwo zakup pojazdu bez homologacji na przystosowanie do przewozu osób 
niepełnosprawnych, a tym samym preferowanie firm, które nie mają żadnych badań homologacyjnych 
na oferowany przez siebie pojazd po zabudowie ?  

Fabrycznie nowy pojazd, po zabudowie powinien mieć ministerialne świadectwo homologacji na daną 
adaptację do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Mamy wtedy pewność, że 
kupujemy pojazd bezpieczny, będzie on bez problemu i „kombinowania” od razu zarejestrowany jako 
pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami rejestracyjnymi co 
do pojazdów fabrycznie nowych.   

Homologacji do przewozu osób niepełnosprawnych wymaga też PFRON w tego typu finansowanych 
przez siebie autach. 

Odpowiedź: W odpowiedzi Zamawiający informuje, iż wymogi dotyczące niezbędnych dokumentów 
służących do rejestracji pojazdów określa art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo  
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), co zostało określone w pkt III lit. d 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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