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Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły od Wykonawców: 

_______________ 

 

Pytanie nr 149: 

Dotyczy SIWZ Rozdział 17 Ogólne Warunki Umowy pkt 8.1.5 oraz 8.1.6 w naszym przekonaniu 

zapisy nie dotyczą autobusów z napędem elektrycznym. Prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź nr 149: 

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ poprzez wykreślenie punktów 8.1.5 oraz 8.1.6 rozdziału  

17. SIWZ (Ogólne warunki umowy) (zmiana nr 26). 

 

 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,  
Sp. z o.o. w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 
 

   

    
   Gliwice, 16 maja 2020 r. 

 
 
 
 

   

  Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

   

  PKM DT/ TT / 1810 / 2020 

 
dot.:  Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą 
ładowania w 2021 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach  - sprawa nr PN/UZP/TT/1/2020 
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_____ 

Pytanie nr 150: 

Dotyczy Wzoru Umowy, par. 8 (Szkolenia):  

Zwracamy się z uprzejmą prośba o wykreślenie pkt. 8.1.5 oraz 8.1.6, par. 8 Umowy, które dotyczą 

szkoleń mechaników/ elektryków dot. przeprowadzania diagnozy i zaawansowanych regulacji silnika 

oraz skrzyni biegów. Autobusy elektryczne nie posiadają ww. części. 

 

Odpowiedź nr 150: 

Wyjaśnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 149. 
 

_____ 

Pytanie nr 151: 

Umowa - pkt 8.5: – w celu dokonania prawidłowej oceny oferty, prosimy o wskazanie ilości 

pracowników delegowanych, kosztów związanych z zapewnienie dojazdu, zakwaterowania 

i wyżywienia.  

W przypadku, gdyby Zamawiający nie potrafił na chwilę obecną wycenić tych kosztów, prosimy  

o wykreślenie przedmiotowego postanowienia, gdyż nie można na Wykonawcę przenosić kosztów, 

które nie są znane w chwili zawarcia umowy. 

 

Odpowiedź nr 151: 

Zamawiający informuje, że nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Wykonawca ma przeszkolić 

nieodpłatnie lub zlecić na swój koszt szkolenie dla grup pracowników Zamawiającego, które są jasno 

sprecyzowane w pkt 8.1 ogólnych warunków umowy. Do decyzji Wykonawcy zostawia się ilość 

pracowników z danej grupy koniecznej do przeszkolenia, która umożliwi Zamawiającemu obsługę 

bieżącą pojazdów i infrastruktury będącej przedmiotem niniejszego postępowania.  

Przykładowo: w grupie  wskazanej w pkt. 8.1.10 Zamawiający określił, że wymagane jest szkolenie 

dot. obsługi urządzeń infrastruktury ładowania pojazdów - od Wykonawcy zależy jednak ustalenie 

w jakim zakresie i dla jakiej ilości osób (od 2 do 5) przeprowadzi szkolenie, co pozwoli Wykonawcy 

na wycenę kosztów takiego szkolenia. 

 

_____ 
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Pytanie nr 152: 

Umowa - pkt 3.2.2: – prosimy o wydłużenie okresu w którym mogą zostać przeprowadzone testy 

 tj. przynajmniej do godziny 16:00. Podkreślić należy, iż testy niekiedy są czasochłonne i w 4 godziny 

możliwe, że nie uda się przeprowadzić większej ilości testów. 

 

Odpowiedź nr 152: 

Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy, ustalając, że testy odbywać się będą 

jedynie w dniach roboczych w godzinach 6-14. W związku z tym, Zamawiający wprowadza 

konieczną zmianę w pkt. 3.2.2, str. 59 SIWZ (zmiana nr 27). 

 

_____ 

Pytanie nr 153: 

Pkt 17 SIWZ – Ogólne Warunki Umowy: 

Wykonawca wnosi o zmianę w pkt 2.3.2.3, zgodnie z którym odbiory mogą się odbywać jedynie 

w dniach roboczych w godzinach 7-13. W ocenie Wykonawcy termin ten powinien zostać wydłużony 

do pełnego wymiaru godzin roboczych Zamawiającego, a więc do 8 godzin. Skrócenie czasu odbioru 

może skutkować nieuzasadnionym przedłużeniem czynności, generującym koszty z tym związane. 

 

Odpowiedź nr 153: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie godzin, w których prowadzone będą odbiory  

do proponowanych przez Wykonawcę 8 godzin, ustalając, że odbiory odbywać się będą jedynie  

w dniach roboczych w godzinach od 6-14. W związku z tym, Zamawiający wprowadza konieczną 

zmianę w pkt. 2.3.2.3 SIWZ (zmiana nr 28). 

_________________________________ 

 

          

          

          

 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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