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Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,  

Sp. z o.o. w Gliwicach  

ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

   

 

Gliwice, 29 maja 2020 r. 

    

  Do Wykonawców  

ubiegających się o udzielenie zamówienia 

   

  PKM DT/ TT /1992 /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 

 

Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej SIWZ): 

 _______________ 

Zmiana nr 74: 

Zmienia się treść punktu 3.2.26.2 SIWZ, str. 11, na następującą: 

„3.2.26.2 Energia akumulatorów trakcyjnych zapewniająca wykonanie przez autobus co najmniej: 

 - 80 km gwarantowanego przebiegu na linii 676 lub A-4 (dot. autobusu dwuosiowego), 

 - 57 km gwarantowanego przebiegu na linii A-4 (dot. autobusu trzyosiowego), 

bez konieczności doładowywania magazynów energii, w każdych warunkach atmosferycznych, 

przy normalnym wykorzystaniu wszystkich urządzeń znajdujących się na pokładzie autobusu, 

ale nie mniejsza niż: 

 - 200 kWhw autobusie dwuosiowym, 

 - 230 kWh w autobusie trzyosiowym.” 
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Zmienia się treść punktu 4.2 w Załączniku nr 1 do umowy (str. 79 SIWZ), na następującą: 

„4.2 Energia akumulatorów trakcyjnych zapewniająca wykonanie przez autobus dwuosiowy  

co najmniej 80 km gwarantowanego przebiegu na linii 676 lub A-4, bez konieczności doładowywania 

magazynów energii, w każdych warunkach atmosferycznych, przy normalnym wykorzystaniu 

wszystkich urządzeń znajdujących się na pokładzie autobusu, ale nie mniejsza niż 200 kWh.”  

 

Zmienia się treść punktu 4.2 w Załączniku nr 2 do umowy (str. 113 SIWZ), na następującą: 

„4.2 Energia akumulatorów trakcyjnych zapewniająca wykonanie przez autobus przegubowy 

co najmniej 57 km gwarantowanego przebiegu na linii A-4, bez konieczności doładowywania 

magazynów energii, w każdych warunkach atmosferycznych, przy normalnym wykorzystaniu 

wszystkich urządzeń znajdujących się na pokładzie autobusu, ale nie mniejsza niż 230 kWh.” 

_____ 

 

Zmiana nr 75: 

Zmienia się treść punktu 15.4 w Załączniku nr 1 do umowy (str. 88, SIWZ) i odpowiednio, 

punktu 15.4 w Załączniku nr 2 do umowy (str. 122, SIWZ)  na następującą: 

„15.4 siedzenia „miękkie” - pełna tapicerka siedziska i oparcia z miękkim wypełnieniem o grubości 

co najmniej 15mm dla siedziska i 10mm dla oparcia, pokryte wykładziną tapicerowaną odporną 

na ścieranie i zabrudzenia, z możliwością łatwego zmywania (zastosowanie wzoru (deseń) tkaniny 

wymaga uzgodnienia z Kupującym w celu dostosowania do jednolitego wzoru stosowanego 

w przedsiębiorstwie). Konstrukcja foteli umożliwiająca łatwą wymianę tapicerki;” 

_____ 

 

Zmiana nr 76:  

Zamawiający zmienia treść pierwszego myślnika punktu 5.1.3.2 SIWZ, str. 23, na następującą: 



Nr sprawy: PN/UZP/TT/1/2020  str.3/5 

 

 

 
 

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

 tel. (0…32) 3304 600;  fax (0…32) 3304 601;   e’mail: info@pkm-gliwice.com.pl;   www.pkm-gliwice.com.pl 

NIP 631-21-25-476                 kapitał zakładowy 43 714 500 zł   

Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach,  

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

 

„(…) 

- posiadanie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczenia równą co najmniej 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych),” 

 

W związku z tym, dokonuje się także stosownych zmian w treści „Ogłoszenia o zamówieniu – 

zamówienie sektorowe (Dyrektywa 2004/25/WE)” opublikowanego w Suplemencie do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej (pod nr: 2020/S 075-178777). 

 

Zamiast:   

„III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 

1.1 Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 6 000 000 zł 

(słownie: sześć milionów złotych),” 

 
Powinno być: 

„III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

 

1.1 Posiadanie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczenia równą co najmniej 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych),” 

_____ 

 

Zmiana nr 77: 

Zmienia się treść punktu 11.1 (str. 32 SIWZ) na następującą: 

„11.1 Ofertę należy złożyć do dnia 17.06.2020 r. do godz. 10.00 pod rygorem nieważności  

za pośrednictwem Platformy zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.” 

Zmienia się treść punktu 11.4 (str. 32 SIWZ) na następującą: 
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„11.4 Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sali 

Konferencyjnej w Budynku Administracyjnym PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, u. Chorzowska 150  

w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10.30.” 

 

W związku z tym, dokonuje się także stosownych zmian w treści „Ogłoszenia o zamówieniu – 

zamówienie sektorowe (Dyrektywa 2004/25/WE)” opublikowanego w Suplemencie do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej (pod nr: 2020/S 075-178777). 

 

Zamiast:   

„IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

Data: 03/06/2020  

Czas lokalny: 10:00” 

 

Powinno być:   

„IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

Data: 17/06/2020  

Czas lokalny: 10:00” 

 

Zamiast:   

„IV.2.7) Warunki otwarcia ofert 

Data: 03/06/2020  

Czas lokalny: 10:30 

 

Miejsce: 

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert,  

w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej w Budynku Administracyjnym PKM Sp. z o.o. 

w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 w dniu 03.06.2020 r. o godz. 10.30.” 
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Powinno być:   

„IV.2.7) Warunki otwarcia ofert 

Data: 17/06/2020  

Czas lokalny: 10:30 

 

Miejsce: 

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert,  

w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej w Budynku Administracyjnym PKM Sp. z o.o. 

w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10.30.” 

 

__________________ 

 

 

          

          

          

 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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