
 

 Wszyscy Wykonawcy  
 biorący udział w postępowaniu 
 
Nr postępowania: 4/RPOWŁ Data: 8 lipca 2021 r.  
                          
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami plug-in.”. 
 

Zmiana treści SWZ 
Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 w związku z art. 137 ust. 5  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące 
zapisy SWZ: 

 
Zmiana nr 1: 
W załączniku nr 4 do SWZ w rozdziale VI w tabeli w Lp. 6 kolumna Opis parametru Uwaga! pkt 2 
Obecny Zapis 
2) wymagane maksymalne czasy ładowania magazynu energii wynoszące  

      odpowiednio : 
a) 4h i 45min dla ładowania podstawowego, 
b) 2h i 30 min dla ładowania przyspieszonego, 

           dotyczą magazynu energii o pojemności energetycznej Ed 160 kWh + 5%. 
 Jeżeli Wykonawca zastosuje magazyn energii o większej pojemności (zalecane przez Zamawiającego) to 
wymagane czasy ładowania Zamawiający przeliczy i porówna  odpowiednio wg zależności: 

- 0.6 kWh/min dla ładowania podstawowego, 
- 1.2 kWh/min dla ładowania przyspieszonego, 

 
Zapis po zmianie ( poprawie oczywistej omyłki) 
2) wymagane maksymalne czasy ładowania magazynu energii wynoszące  

      odpowiednio : 
a) 5h i 30min dla ładowania podstawowego, 
b) 2h i 45 min dla ładowania przyspieszonego, 

           dotyczą magazynu energii o pojemności energetycznej Ed 160 kWh + 5%. 
Jeżeli Wykonawca zastosuje magazyn energii o większej pojemności (zalecane przez Zamawiającego) to 
wymagane czasy ładowania Zamawiający przeliczy i porówna  odpowiednio wg zależności: 

- 0.6 kWh/min dla ładowania podstawowego, 
- 1.2 kWh/min dla ładowania przyspieszonego, 

 
Zmiana nr 2: 
W załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy) w § 5 ust. 7  
Obecny zapis 
 7. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne  jest równy 
okresowi gwarancji.  Wykonawca odpowiada za przedmiot urnowy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach 
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 
 
Zapis po zmianie 
7. Wykonawca odpowiada za przedmiot urnowy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w 
przepisach Kodeksu cywilnego. 



Zmiana nr 3: 
W załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy) w §11 ust. 4  
Obecny zapis  
4.W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wyznaczy Wykonawcy 
dodatkowy termin na wykonanie obowiązków umownych. 
 
Zapis po zmianie ( poprawie) 
4.W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wyznaczy Wykonawcy 
dodatkowy termin na wykonanie obowiązków umownych. 
 
Zmiana nr 4: 
W załączniku nr 4 do SWZ w rozdziale VI w tabeli w Lp. 8 kolumna Opis parametru pkt 3 lit. a)  
Obecny zapis 
a) „przystanku na żądanie” (dla kierowcy i pasażerów) i „otwarcia” drzwi z tym, że sygnalizacja przystanku 

na żądanie dla kierowcy musi się odbywać co najmniej za pomocą sygnału świetlnego poprzez 
podświetlenie pulsacyjne (światło podświetlenia przerywane) przycisku otwarcia poszczególnych drzwi 
na desce rozdzielczej kierowcy -  rozwiązanie zalecane lub sygnalizacja optyczna – świetlna- w sposób 
graficzny na dużym wyraźnym kolorowym wyświetlaczu umieszczonym w polu widzenia kierowcy ( np. 
na desce rozdzielczej) oraz sygnału akustycznego w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku, 

 
Zapis po zmianie 
a) „przystanku na żądanie” (dla kierowcy i pasażerów) i „otwarcia” drzwi z tym, że sygnalizacja przystanku 

na żądanie dla kierowcy musi się odbywać co najmniej za pomocą sygnału świetlnego poprzez 
podświetlenie pulsacyjne (światło podświetlenia przerywane) przycisku otwarcia poszczególnych drzwi 
na desce rozdzielczej kierowcy -  rozwiązanie zalecane lub sygnalizacja optyczna – świetlna- w sposób 
graficzny na dużym wyraźnym kolorowym wyświetlaczu umieszczonym w polu widzenia kierowcy ( np. 
na desce rozdzielczej) lub też wyraźną kontrolką na desce rozdzielczej kierowcy oraz sygnału 
akustycznego w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku, 

 
Zmiana nr 5: 
W załączniku nr 4 do SWZ w rozdziale VI w tabeli w Lp. 10 kolumna Opis parametru pkt 2 lit. a)  
Obecny zapis 
a) wentylacja naturalna przez przesuwne górne partie okien bocznych (minimum:   4 sztuki okien 

przesuwnych rozmieszczonych w lewej ścianie autobusu i 3 sztuki okien przesuwnych rozmieszczonych 
w prawej ścianie autobusu) rozwiązanie zalecane ,  Zamawiający dopuści również rozwiązanie 
techniczne polegające na zastosowaniu pojazdu wyposażonego w minimum 6 okien przesuwnych lub 
uchylnych, oraz elektrycznie sterowane właz/y dachowy/e (minimum jeden), 

 
Zapis po zmianie 
a)  wentylacja naturalna przez przesuwne górne partie okien bocznych (minimum:   4 sztuki okien 

przesuwnych rozmieszczonych w lewej ścianie autobusu i 3 sztuki okien przesuwnych rozmieszczonych 
w prawej ścianie autobusu) rozwiązanie zalecane ,  Zamawiający dopuści również: 
 rozwiązanie techniczne polegające na zastosowaniu pojazdu wyposażonego w minimum 6 okien 

przesuwnych lub uchylnych, lub  
  rozwiązanie techniczne polegające na zastosowaniu pojazdu wyposażonego w minimum 4 okna 

uchylne, po 2 w lewej i prawej ścianie pojazdu jeśli szerokość części uchylnej 
przekracza 1000mm 



           oraz elektrycznie sterowane właz/y dachowy/e (minimum jeden), 
 
Zmiana nr 6: 
W załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy) § 2 ust. 1 
Obecny zapis  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie  365, licząc od dnia podpisania 
umowy. 
 

Zapis po zmianie  
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie  365 dni, licząc od dnia 

podpisania umowy. 
 
Zmiana nr 7: 
W załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy) §10 ust. 7 
Obecny zapis  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………. zł 
(słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i 
rękojmi, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego. W razie wniesienia przez 
Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie uniemożliwiającej pozostawienie 
kwoty określonej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy 
zabezpieczenia i złoży je Zamawiającemu  najpóźniej w dniu dokonania odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 3. 
 

Zapis po zmianie  
7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………. zł 
(słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji na 
cały autobus i rękojmi, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego. W razie 
wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie uniemożliwiającej 
pozostawienie kwoty określonej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, Wykonawca dokona odpowiedniej 
zmiany formy zabezpieczenia i złoży je Zamawiającemu  najpóźniej w dniu dokonania odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 3. 

 
Zmiana nr 8: 
W załączniku nr 3 do Wzoru umowy (Projektu umowy) - WARUNKI OBSŁUGI GWARANCYJNEJ §7 ust. 1 
Obecny zapis 
1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bieżący dostęp do części zamiennych dla 

potrzeb wykonania napraw gwarancyjnych - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie 
Zamawiającemu w/w części zamienne w ciągu 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia oraz części do napraw nie 
podlegających gwarancji lub napraw powypadkowych w ciągu 10 dni, licząc od dnia zgłoszenia. 
 

Zapis po zmianie  
1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bieżący dostęp do części zamiennych dla 

potrzeb wykonania napraw gwarancyjnych - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie 
Zamawiającemu w/w części zamienne w ciągu 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia  oraz  Wykonawca 



zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu odpłatnie części do napraw nie podlegających gwarancji lub 
napraw powypadkowych w ciągu 10 dni, licząc od dnia zgłoszenia. 

 
Zmiana nr 9: 
W załączniku nr 4 do SWZ w rozdziale VI w tabeli w Lp. 7 kolumna Opis parametru pkt 7  
Obecny zapis  
7) przy przednim pomoście (kabinie kierowcy) należy zamontować poręcz jednokierunkową tzw 

„kowbojka” zabezpieczającą pasażerów stojących przed upadkiem na przednią szybę autobusu podczas 
hamowania, 
 

Zapis po zmianie  
7) przy przednim pomoście (kabinie kierowcy) należy zamontować poręcz tzw „kowbojka”  ograniczającą  

w pewnym stopniu pasażerom przejście z przestrzeni pasażerskiej za kabiną kierowcy na przedni 
pomost,  

 
Zmiana nr 10: 
W załączniku nr 4 do SWZ w rozdziale VI w tabeli w Lp. 11 kolumna Opis parametru pkt 1  Uwaga dodaje 
się tiret czwarty 
   w przypadku zastosowania w systemie ogrzewania pompy ciepła, dopuszcza się, w celu zapewnienia 

optymalizacji zużycia energii przy zachowaniu komfortu cieplnego, alternatywne rozwiązanie 
polegające na tym, że agregat grzewczy (zasilany olejem napędowym) załącza się poniżej temperatur 
granicznych określonych w pkt 7 lit b ; w tym przypadku wnętrze autobusu jest ogrzewane przez część 
elektryczną systemu, w tym w głównej mierze przez  pompę ciepła, przy czym system ogrzewania 
wnętrza autobusu pracuje w sposób automatyczny, w oparciu o krzywą temperatur uzgodnioną 
z Zamawiającym, co oznacza, że w tym przypadku zmiana temperatur granicznych, o której mowa  
w pkt 2 lit a, nie jest funkcją konieczną do zaoferowania. 

 
Zmiana nr 11: 
W załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy) §13 ust. dodaje się ust. 6 
6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
zamawijacemu, informację na ten temat w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.  
 
Zmiana nr 12: 
W Rozdziale XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26.10.2021 r” 
 
Zmiana nr 13: 
W Rozdziale XIII pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2021 r., do godzinie 
09:00.” 
 
Zmiana nr 14: 
W Rozdziale XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Zakupowej ofert w dniu 
29.07.2021 r., do godzinie 10:00.” 

 
 



Środki ochrony prawnej 
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 


