
 

 Wszyscy Wykonawcy  
 biorący udział w postępowaniu 
 
Nr postępowania: 4/RPOWŁ Data: 5 lipca 2021 r.  
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami plug-in.” 
 

Wyjaśnienie nr 4  treści SWZ 
Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający - Miasto Zduńska Wola przekazuje poniżej treść zapytań, które 
wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie nr 1 
W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego w kwestii zasad bezpiecznego korzystania  
z pojazdów transportu publicznego oraz biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów 
korzystających z komunikacji publicznej w Zduńskiej Woli, czy Zamawiający wymaga zastosowania  
i wyposażenia pojazdów w dezynfektor mobilny przeznaczony do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu i wysiadaniu 
z autobusu, spełniającego normy homologacyjne E20 10R.06 do stosowania w pojazdach kategorii M1, M2  
i M3. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wymaga wyposażenia autobusów w dezynfektor mobilny, niemniej jednak jeżeli 
Wykonawca zastosuje takie rozwiązanie w oferowanych autobusach to Zamawiający takie rozwiązanie 
dopuści. 
 
Pytanie nr 2 
W dokumentach przetargowych Zamawiający pisze o dostawie czterech sztuk ładowarek, każda o mocy min. 
40kW, które mają być zintegrowane po 2 szt. z mocą wyjściową 80kW. Zgodnie z innymi poprzednio 
organizowanymi przetargami takie urządzenia było określane w specyfikacji jako ładowarka 80kW (2x40kW). 
Ładowarka 80kW (z wyjściami 2x40kW) zawsze posiada jeden numer fabryczny, jeden dokument kontroli 
jakości oraz jedno źródło zasilania AC oraz jako jedno urządzenie podlega ocenie UDT. Wnioskujemy zatem o 
zmianę wszystkich zapisów specyfikacji w taki sposób, iż Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch sztuk 
ładowarki 80kW z dwoma wyjściami umożliwiającymi równoczesne ładowanie dwóch autobusów mocą 40kW 
(lub jednego autobusu mocą 80kW). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy podtrzymując tym samym zapisy SWZ. Dodatkowo 
Zamawiający wyjaśnia, że uwzględnienie wniosku Wykonawcy było by niezgodne z umową o dofinasowanie 
w ramach, której Zamawiający realizuje przedmiotowy projekt. 
 
Pytanie nr 3 
W paragrafie 9, punkt 1, ppkt. 2 Zamawiający pisze, że kary za opóźnienie dostaw ładowarki wraz  
z wymaganą dokumentacją wynosić będą 1% wynagrodzenia netto. Wnioskujemy o zmianę zapisu, iż 



„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej w terminie 
dostawy (lub części tej dostawy) wynagrodzenia netto o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy podtrzymując tym samym zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 4 
W załączniku nr 5 do SWZ (wymagania dla ładowarek) Zamawiający pisze, że ładowarkę należy posadowić na 
utwardzonej posadzce betonowej. Proszę o potwierdzenie, iż wskazana posadzka betonowa zostanie 
uprzednio przygotowana przez Zamawiającego i jej wykonanie nie jest objęte przedmiotem postępowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 5 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli wszystkich niezbędnych pełnomocnictw do reprezentowania 
Go przed UDT. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający mógłby wstępnie określić oczekiwaną kolorystkę RAL dla ładowarki?  
Odpowiedź: 
Zamawiający zakłada że dominującym kolorem ładowarek będzie kolor grafitowy, na tym etapie 
postępowania więcej szczegółów dotyczących kolorystki Zamawiający nie jest w stanie określić. 
 
 

Środki ochrony prawnej 
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Prawo zamówień publicznych. 
 


