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Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły od Wykonawców: 

 

_______________ 

 

Zmiana nr 38: 

Zmienia się treść punktu 3.4.1.2, str. 17 SIWZ, na następującą: 

„3.4.1.2 Stacja ładowania będzie znajdować się na terenie otwartym, w związku z czym jej 

konstrukcja ma uniemożliwiać ingerencję osób trzecich oraz być wandaloodporna. Pojęcie 

„wandaloodporna” oznacza, że konstrukcja/obudowy stacji jest wykonana z materiału odpornego 
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  Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

   

  PKM DT/ TT/ 1881 / 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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na odkształcenia i wytrzymałego na mechaniczne uszkodzenia oraz, że jest pomalowana farbą 

odporną na graffiti.” 

 

Zmienia się treść punktu 5.8, str. 81 SIWZ, na następującą: 

„5.8 Konstrukcja systemu ładowania wandaloodporna, odporna na niekorzystne warunki 

atmosferyczne (śnieg, niskie temperatury, oblodzenia i obciążenia tym spowodowane, deszcz). 

System ładowania musi pracować bezproblemowo w temperaturach przekraczających 40O C w lecie 

oraz poniżej -30O C w okresie zimowym. Pojęcie „wandaloodporna” oznacza, 

że konstrukcja/obudowy stacji jest wykonana z materiału odpornego na odkształcenia i wytrzymałego 

na mechaniczne uszkodzenia oraz, że jest pomalowana farbą odporną na graffiti.” 

_____ 

 

Zmiana nr 39: 

Zmienia się treść punktu 20.3.6.7, str. 96 SIWZ i odpowiednio, punktu 20.3.6.7, str. 130 SIWZ, 

dodając tiret czwarte o treści: 

„ - dopuszcza się zastosowanie agregatu grzewczego nie wyposażonego w licznik czasu ogrzewania,  

o ile w inny sposób będzie można odczytać czas pracy (palnika) urządzenia grzewczego w celu 

rozliczania kierowcy z wykorzystania paliwa zużytego do ogrzewania pojazdu.” 

 

_________________________________ 
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