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Nr postępowania: 4/RPOWŁ Data: 8 lipca 2021 r.  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami plug-in.” 

 

Wyjaśnienie nr 6  treści SWZ 

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający - Miasto Zduńska Wola przekazuje poniżej treść zapytań, które 

wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ pn. „SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA AUTOBUSÓW 

dla autobusów EV12”: 

Pytanie nr 1 

1.  rozdział IV. 

W celu dobrania właściwej pojemności baterii trakcyjnych oraz policzenia kosztu ich gwarancji wnosimy o 
podanie następujących danych dotyczących linii obsługiwanych przez autobusy elektryczne będące 
przedmiotem zamówienia: 

- Maksymalny przebieg dzienny w km (na autobus) 

- Średnia prędkość handlowa (dla poszczególnych linii) 

- Przebieg roczny (na autobus) 

- Topografia trasy / ukształtowanie terenu (jeśli inne niż płaskie) 

Odpowiedź 
- Maksymalny przebieg dzienny w km (na autobus) - nie więcej niż 270 km z warunkiem gwarantowanego 
przebiegu określonego w Załącznik nr 4 do SWZ Rozdział IV, ust 2  

- Średnia prędkość handlowa (dla poszczególnych linii) - na wszystkich liniach 23 km/h 

- Przebieg roczny (na autobus) - nie więcej niż 80000 km 

- Topografia trasy / ukształtowanie terenu (jeśli inne niż płaskie) - brak danych 

 
Pytanie nr 2  

2. rozdział IV punkt 7. 
Wnosimy o potwierdzenie, że naprawa gwarancyjna w przypadku niespełnienia w okresie gwarancji 
przez magazyn energii wymagań dotyczących gwarantowanego zasięgu, może również polegać na 
wymianie magazynu energii na używany o pojemności i parametrach umożliwiających realizację 
gwarantowanego zasięgu. 



Uzasadnienie 

Ze względu m.in. na ochronę środowiska (jego obciążenie związane z produkcją i utylizacją magazynów 
energii) oraz innych istotnych względów należy wykorzystywać magazyny energii jak najdłużej przed 
poddaniem ich utylizacji/recyklingowi. Wymiana magazynów energii każdorazowo na fabrycznie nowe 
stoi w sprzeczności z tą zasadą. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie również w regulacjach 
europejskich, które wg wiedzy Producenta zostaną wprowadzone w życie w najbliższym czasie. 

Odpowiedź. 

Zmawiający informuje, że opisane przez Wykonawcę  ww rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego opisanymi w załączniku nr 4 do SWZ i mieści się w definicji „naprawy”. 

 

Pytanie nr 3 

3. Wnosimy o podanie, które z wymagań w zakresie maksymalnych czasów ładowania opisanych  
w rozdziale VI punkt 6 tabeli jest obowiązujące – to z punktu 3b) czy z Uwagi 2) do pkt 3. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że właściwym jest zapis określony w rozdziale VI wiersz 6 pkt 3 b załącznika nr 4 do 
SWZ, Zamawiający dokona zmiany SWZ w tym zakresie.  
 

Środki ochrony prawnej 

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” Prawo zamówień publicznych. 


