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Grudziądz, 09.02.2022 roku 
 

 

ZP-MZK-2021-24-1/161/2022 

 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
INFORMACJA O ZMIANIE SWZ 
(6) 

 
Zamawiający – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej jako ustawa Pzp 
zawiadamia o dokonanej zapisów SWZ w zakresie: 

1. w załączniku nr 2 do SWZ, w Załącznik nr 1 do OPZ, w części 1, w pkt. 1 (Wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia), w podpunkcie 1.2 w lit. c) wyrażenie: „zakres pracy magazynu energii w przedziale 20 - 80% 
naładowania”, zastępuje się wyrażeniem: „zakres pracy magazynu energii umożliwiający osiągnięcie 
wymaganych parametrów pracy autobusu, w tym zdolność do przejechania autobusu trasy min. 80 km bez 
ładowania w warunkach typowej eksploatacji, co najmniej do końca zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu 
gwarancji na magazyny energii elektrycznej.” 

2. w załączniku nr 2 do SWZ, w Załącznik nr 1 do OPZ, w części 1, w pkt. 4 (Wymagania dotyczące kompletacji 
autobusów), w tabeli w wierszu oznaczonym jako 2.1, kolumna Wymagania, punkt 1) otrzymuje brzmienie: 
1)  zakres pracy magazynu energii umożliwiający osiągnięcie wymaganych parametrów pracy autobusu, w tym 

zdolność do przejechania autobusu trasy min. 80 km bez ładowania w warunkach typowej eksploatacji, 
co najmniej do końca zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji na magazyny energii 
elektrycznej. 

3. w załączniku nr 2 do SWZ, w Załącznik nr 1 do OPZ, w części 1, w pkt. 4 (Wymagania dotyczące kompletacji 
autobusów), w tabeli w wierszu oznaczonym jako 22, kolumna Wymagania, punkt 2) otrzymuje brzmienie: 
2)  system detekcji i gaszenia pożaru w komorze baterii trakcyjnych, obejmujący również komorę niezależnego 

agregatu grzewczego lub rozwiązanie zapobiegające powstawaniu pożaru w postaci zaawansowanego 
systemu przeciwpożarowego. 

4. w załączniku nr 2 do SWZ, w Załącznik nr 1 do OPZ, w części 1, w pkt. 4 (Wymagania dotyczące kompletacji 
autobusów), w tabeli w wierszu oznaczonym jako 2.6, kolumna Wymagania, punkt 1) litera a) otrzymuje 
brzmienie: 
a)  PN-EN 50102:2001 – Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez 

obudowy urządzeń elektrycznych lub równoważną, w tym SAE J2464 w zakresie testów mechanicznych na 
zgniatanie i upuszczanie. 
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