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Zamawiający - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, działając w trybie 

art. 38 ust. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian w treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ): 

_______________ 

 

Zmiana nr 50: 

Zmienia się treść punktu 3.3.1.6 (str. 15 SIWZ), na następującą:  

„3.3.1.6 Dopuszczalny poziom emitowanego hałasu nie wyższy niż 65 dB(A), w każdym czasie 

 i zakresie pracy.”  

 

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

   

    
   Gliwice, 23 maja 2020 r. 

 
 
 
 

   

  Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

   

  PKM DT/ TT/ 1901 / 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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Zmienia się treść punktu 3.3.2.8 (str. 16 SIWZ), na następującą:  

„3.3.2.8 Dopuszczalny poziom emitowanego hałasu nie wyższy niż 65 dB(A), w każdym czasie 

 i zakresie pracy.”  

 

Zmienia się treść punktu 1.1.16 Załącznika nr 4 do umowy (str. 145 SIWZ), na następującą:  

„1.1.16 Dopuszczalny poziom emitowanego hałasu nie wyższy niż 65 dB(A), w każdym czasie 

 i zakresie pracy.” 

_____ 

 

Zmiana nr 51: 

Zmienia się treść punktu 3.4.1.8 (str. 17 SIWZ), na następującą: 

„3.4.1.8 Dopuszczalny poziom emitowanego hałasu nie wyższy niż 60 dB(A), w każdym czasie 

 i zakresie pracy.”  

 

Zmienia się treść punktu 2.1.25 Załącznika nr 4 do umowy (str. 149 SIWZ), na następującą: 

 „2.1.25 Dopuszczalny poziom emitowanego hałasu nie wyższy niż 60 dB(A), w każdym czasie 

 i zakresie pracy.” 

 

_____ 

 

Zmiana nr 52: 

"Zmienia się treść punktu 3.3.1.4 (str. 15 SIWZ), na następującą: 

 „3.3.1.4 Niezawodna praca urządzenia w zakresie temperatury zewnętrznej: od -25°C do +45°C;”  

 

Zmienia się treść punktu 3.3.2.6 (str. 16 SIWZ), na następującą: 

„3.3.2.6 Niezawodna praca urządzenia w zakresie temperatury zewnętrznej: od -25°C do +45°C;” 

 

Zmienia się treść punktu 3.4.1.3 (str. 17 SIWZ), na następującą: 

 „3.4.1.3 Niezawodna praca urządzenia w zakresie temperatury zewnętrznej: od -25°C do +45°C;”  
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Zmienia się treść tiret pierwsze w punkcie 3.4.2.5 (str. 17 SIWZ), na następującą:  

„- Temperatura pracy w zakresie od -25°C do +45°C;”  

 

Zmienia się treść punktu 1.1.19 Załącznika nr 4 do umowy (str. 146 SIWZ), na następującą: 

 „1.1.19 Niezawodna praca urządzenia w zakresie temperatury zewnętrznej: od -25°C do +45°C;”  

 

Zmienia się treść punktu 2.1.6 Załącznika nr 4 do umowy (str. 148 SIWZ), na następującą: 

 „2.1.6 Niezawodna praca urządzenia w zakresie temperatury zewnętrznej: od -25°C do +45°C;”  

 

Zmienia się treść punktu 2.2.9.1 Załącznika nr 4 do umowy (str. 149 SIWZ), na następującą: 

 „2.2.9.1 Niezawodna praca urządzenia w zakresie temperatury zewnętrznej: od -25°C do +45°C;”  

 

 

_________________________________ 

 

 

          

          

          

 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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