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Zamawiający - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, działając w trybie 

art. 38 ust. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian w treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ): 

_______________ 

 

Zmiana nr 45: 

Zmienia się treść punktu 3.4.1.6 w SIWZ (str. 17), na następującą:  

 

„3.4.1.6 Komunikacja w ramach systemu zarządzania stacjami ładowania - zgodna z dowolną, jednak 

nie starszą niż OCPP 1.6, wersją protokołu OCPP (zgodnie z „Open Charge Aliance:);” 

 

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

   

    
   Gliwice, 23 maja 2020 r. 

 
 
 
 

   

  Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

   

  PKM DT/ TT/ 1899 / 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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Zmienia się treść punktu 5.11.15 w Załączniku nr 1 do umowy (str. 82 SIWZ) i odpowiednio, treść 

punktu 5.11.15 w Załączniku nr 2 do umowy (str. 116 SIWZ), na następującą:  

„5.11.15 Zgodny z dowolną, jednak nie starszą niż OCPP 1.6, wersją protokołu OCPP (zgodnie 

 z „Open Charge Aliance”).”  

 

Zmienia się treść punktu 1.1.11 w Załączniku nr 4 do umowy (str. 145 SIWZ), na następującą: 

 „1.1.11 Komunikacja w ramach systemu systemem zarządzania stacjami ładowania – zgodna 

 z dowolną, jednak nie starszą niż OCPP 1.6, wersją protokołu OCPP (zgodnie z „Open Charge 

Aliance”);”  

 

Zmienia się treść punktu 2.1.18 w Załączniku nr 4 do umowy (str. 149 SIWZ), na następującą: 

„2.1.18 Komunikacja w ramach systemu zarządzania stacjami ładowania - zgodna z dowolną, jednak 

nie starszą niż OCPP 1.6, wersją protokołu OCPP (zgodnie z „Open Charge Aliance”);” 

_____ 

 

Zmiana nr 46: 

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ poprzez wykreślenie punktów 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 oraz 3.11.8, 

3.11.10 Załącznika nr 4 - Urządzenia infrastruktury systemu ładowania autobusów energią 

elektryczną do umowy (str. 151 SIWZ). 

_____ 

 

Zmiana nr 47: 

Zmienia się treść punktu 2.4 Załącznika nr 4 – Urządzenia infrastruktury systemu ładowania 

autobusów energią elektryczną (str. 150), na następującą:  

„2.4 Materiały metalowe obudowy ładowarki oraz masztu powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 

przez ocynkowanie. Zaleca się lakierowanie elementów – proszkowe. Wszystkie styki i szczeliny 

zaleca się wypełnić odpowiednim środkiem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wody  

w głąb konstrukcji;” 

_____ 
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Zmiana nr 48: 

W Załączniku E („Warunki gwarancji i serwisu”) do Formularza ofertowego Zamawiający zmienia 

treść punktu 9 (str. 215 SIWZ), na następującą: 

„9) adres i nr telefonu do najbliższego (dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach) zakładu 

serwisowego oraz zaopatrzenia w części zamienne  (o którym mowa w  pkt. 6.1 i pkt. 7.1 Ogólnych 

warunków umowy) 3):”. 

 

Zmiana nr 49: 

W Załączniku E („Warunki gwarancji i serwisu”) do Formularza ofertowego (str. 215 SIWZ), 

Zamawiający dodaje kolejną tabelę umożliwiającą podanie danych dotyczących zakładu serwisowego 

oraz zaopatrzenia w części zamienne dla urządzeń infrastruktury ładowania, zgodnie z pkt. 6.2 

i pkt. 7.2 ogólnych warunków umowy, o następującej treści:  

 

„ Zaopatrzenie w części zamienne oraz serwis urządzeń infrastruktury ładowania: 

11) adres i nr telefonu do najbliższego (dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach) zakładu serwisowego 
oraz zaopatrzenia w części zamienne  (o którym mowa w  pkt. 6.2 i pkt. 7.2 Ogólnych warunków umowy) 3): 

 

 

 

„ 

--- 

Za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice Zamawiający 

udostępni zaktualizowaną wersję Formularza ofertowego z uwzględnieniem wszystkich zmian 

wprowadzonych w Formularzu do dnia 23.05.2020r. włącznie. 

_________________________________ 

 

          

          

          

 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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