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Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły od Wykonawców: 

_______________ 

 

Zmiana nr 13: 

Zmienia się treść punktu 7.3 Załącznika nr 1 do umowy (str. 83) oraz punktu 7.3 Załącznika nr 2  

do umowy (str. 117) na następującą:  

„7.3 Osuszacz sprężonego powietrza: podgrzewany, jednokomorowy ze zintegrowanym regulatorem 

ciśnienia; dopuszcza się osuszacz powietrza zintegrowanym z separatorem kondensatu/odolejaczem.” 

_____ 

 

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

   

    
   Gliwice, 13 maja 2020 r. 

 
 
 
 

   

  Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

   

  PKM DT/ TT / 1750 / 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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Zmiana nr 14: 

Zmienia się treść punktu 12.9 Załącznika nr 1 do umowy (str. 86) oraz punktu 12.9 Załącznika nr 2  

do umowy (str. 120) na następującą:  

"12.9 Wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wyposażone w odpowiednie zamknięcia 

uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu oraz zabezpieczone przed 

opadaniem po otwarciu odpowiednimi siłownikami; dodatkowo wyposażone w mechaniczny zamek 

do zamykania pokryw typu kwadrat; dopuszcza się rozwiązanie, w którym przednia klapa (czyli klapa 

pod szybami czołowymi) nie wymaga mechanicznego zamka typu "kwadrat". " 

_____ 

 

Zmiana nr 15: 

Zmienia się treść punktu 24.7.2 Załącznika nr 1 do umowy (str. 102) i punktu 24.7.2 Załącznika nr 2 

do umowy (str. 136) na następującą:  

"24.7.2 komora akumulatorów z odpływem kwasów i szczelinami chłodzącymi; dopuszcza się 

komory akumulatorów bez konieczności zastosowania odpływu kwasów w przypadku zastosowania 

bezobsługowych akumulatorów typu "AGM";" 

_____ 

 

Zmiana nr 16: 

Zmienia się treść punktu 3.1.5.3 SIWZ, str. 59, na następującą: 

„3.1.5.3 nie stwierdzono usterek lub wad, za wyjątkiem nieprawidłowości, które nie mają charakteru 

istotnego i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy, a związane są np. z błędnym 

oznakowaniem itp.” 

_____ 

 

Zmiana nr 17: 

Zmienia się treść punktu 5.1, str. 65 SIWZ, na następującą:  

"5.1 Całkowita należność za każdy dostarczony autobus będący przedmiotem Umowy, będzie 

zapłacona przelewem, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru każdego 

autobusu, na podstawie dostarczonej do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub  
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za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191) podpisanej przez upoważnionego 

przedstawiciela Sprzedającego faktury VAT w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury VAT. Dniem 

zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Wykonawcy." 

_____ 

Zmiana nr 18: 

Zmienia się treść punktu 5.2, str. 65 SIWZ, na następującą:  

"5.2 Całkowita należność za: 

 dostawę, montaż (posadowienie), podłączenie do sieci energetycznej, uruchomienie, uzyskanie 

pozytywnych wyników badań i odbiorów przez Urząd Dozoru Technicznego (jeżeli 

są wymagane), urządzeń infrastruktury ładowania, o których mowa w punkcie 1.1.2 Umowy, 

 dostarczoną dokumentację i licencje, zgodnie z pkt. 1.1.3 Umowy, 

 przeprowadzone testy zdolności ładowania, wykonane w ramach Etapu nr. 2B, o których 

mowa w pkt. 2.1.2.2 Umowy,  

będzie zapłacona przelewem, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów odbioru 

urządzeń będących przedmiotem umowy sporządzonych zgodnie z ust. 3.1.8 Umowy oraz protokołu 

testu zdolności ładowania urządzeń infrastruktury ładowania, o którym mowa w punkcie 3.2.10 

Umowy, na podstawie dostarczonej do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną 

lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191) podpisanej przez upoważnionego 

przedstawiciela Sprzedającego faktury VAT w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury VAT. Dniem 

zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Wykonawcy.” 

_________________________________ 

          

          

          

 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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