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Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,  

Sp. z o.o. w Gliwicach  

ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

   

 

 

Gliwice, 01 czerwca 2020 r. 

    

  Do Wykonawców  

ubiegających się o udzielenie zamówienia 

   

  PKM DT/ TT /2012 /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 - 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 78: 

Zmienia się treść punktu 21.3.4 załącznika nr 1 do umowy, str. 97 SIWZ oraz punktu 21.3.4 załącznika 

nr 2 do umowy, str. 131 SIWZ, na następującą:  

" 21.3.4 urządzenie musi być wyposażone w dwie zewnętrzne anteny GSM przystosowane do pracy  

w warunkach technologii LTE/HSPA+/UMTS i/lub wyjście na dodatkową antenę zewnętrzną GSM 

(antena GSM w komplecie z modemem); dopuszcza się rozwiązanie polegające na zastosowaniu jednej 

anteny zewnętrznej, z przewodem o długości ok 5 m, podłączonej do jednego gniazda LTE/GSM 

i jednej anteny typu stick podłączanej do drugiego gniazda LTE/GSM;" 
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_____ 

Zmiana nr 79: 

Zmienia się treść pkt. 6.5.8, str. 28 SIWZ, na następującą: 

„6.5.8 w przypadku potwierdzenia spełnienia wymogów TD9 i/lub TT9 - dołączyć kopię dokumentu, 

sporządzonego przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania 

badań homologacyjnych, potwierdzającego spełnienie Regulaminu nr 29 EKG ONZ, w tym dokument 

wystawiony po przeprowadzeniu badania oferowanego pojazdu w zakresie i w sposób określony 

w Regulaminie nr 29 EKG ONZ, o którym mowa w pkt. 3.2.35 – należy dołączyć do Załącznika D 

Formularza ofertowego; 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza na etapie składania ofert złożenie oświadczenia/deklaracji producenta 

autobusów o spełnieniu Regulaminu nr 29 EKG ONZ przez oferowany autobus,  zamiast kopii 

dokumentów, o których  mowa w pkt. 6.5.8. 

W takim przypadku: 

- ocena oferty w kryterium TD9 i/lub TT9 nastąpi na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia 

producenta autobusu dwuosiowego i/lub trzyosiowego o spełnieniu Regulaminu nr 29 EKG ONZ przez 

oferowany autobus; 

- kopie dokumentów, o których  mowa w pkt. 6.5.8 dla oferowanego autobusu ma być dostarczony 

najpóźniej w terminie co najmniej 14 dni przed dostawą pierwszego autobusu. Niezgodność 

 z powyższym postanowieniem skutkować będzie brakiem możliwości odbioru autobusu.” 

 

Zmienia się treść pkt. 12.13 w Załączniku 1 do umowy, str. 87 SIWZ, i odpowiednio, pkt. 12.13 

w Załączniku 2 do umowy, str. 121 SIWZ, na następującą: 

„12.13 [OPCJA1] Autobus spełnia wymogi Regulaminu nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - w zakresie ochrony osób przebywających  

w kabinie pojazdu użytkowego (Dz.U.UE.L.2010.304.21 z dnia 20 listopada 2010 r. z późniejszymi 

zmianami), potwierdzone kopią dokumentu, sporządzonego przez niezależną, certyfikowaną jednostkę 

 
1 Jeżeli oferowany autobus nie spełnia wymagań opisanych w niniejszym akapicie - akapit ten ulega wykreśleniu. 
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badawczą, upoważnioną do wykonywania badań homologacyjnych, potwierdzającego spełnienie 

Regulaminu nr 29 EKG ONZ, w tym dokument wystawiony po przeprowadzeniu badania oferowanego 

pojazdu w zakresie i w sposób określony w Regulaminie nr 29 EKG ONZ. 

Kopia dokumentów, o których  mowa w zdaniu poprzednim ma być dostarczony najpóźniej w terminie 

co najmniej 14 dni przed dostawą pierwszego autobusu. Niezgodność z powyższym postanowieniem 

skutkować będzie brakiem możliwości odbioru autobusu.” 

 

Zmienia się treść Uwagi 6 w Załączniku D do Formularza ofertowego, str. 208 SIWZ, na następującą: 

„Uwaga 6: w celu potwierdzenia spełnienia wymogów TD9 - dołączyć kopię dokumentu 

(lub oświadczenie/deklarację, o którym mowa w Uwadze do pkt. 6.5.8 SIWZ), sporządzonego przez 

niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania badań 

homologacyjnych, potwierdzającego spełnienie ww. Regulaminu, w tym dokument wystawiony po 

przeprowadzeniu badania oferowanego pojazdu w zakresie i w sposób określony w Regulaminie  

nr 29 EKG ONZ;” 

 

Zmienia się treść Uwagi 6 w Załączniku D do Formularza ofertowego, str. 212 SIWZ, na następującą: 

„Uwaga 6: w celu potwierdzenia spełnienia wymogów TT9 - dołączyć kopię dokumentu 

(lub oświadczenie/deklarację, o którym mowa w Uwadze do pkt. 6.5.8 SIWZ), sporządzonego przez 

niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania badań 

homologacyjnych, potwierdzającego spełnienie ww. Regulaminu, w tym dokument wystawiony po 

przeprowadzeniu badania oferowanego pojazdu w zakresie i w sposób określony w Regulaminie  

nr 29 EKG ONZ;” 

== 

Zmienia się treść pkt. 6.5.10, str. 28 SIWZ, na następującą: 

„6.5.10 w przypadku potwierdzenia spełnienia wymogów TD11 i/lub TT11 - dołączyć kopię świadectwa 

homologacji, udzielonej zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 EKG ONZ, o którym mowa w pkt. 

3.2.34 – należy dołączyć do Załącznika D Formularza ofertowego; 
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Uwaga: Zamawiający dopuszcza na etapie składania ofert złożenie oświadczenia/deklaracji producenta 

autobusów o spełnieniu przez oferowany autobus wymogów homologacji zgodnie z częścią 

 I Regulaminu nr 118 EKG ONZ,  zamiast kopii świadectwa homologacji, o której  mowa w pkt. 6.5.10. 

W takim przypadku: 

- ocena oferty w kryterium TD11 i/lub TT11 nastąpi na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia 

producenta autobusu dwuosiowego i/lub trzyosiowego o spełnieniu przez oferowany autobus wymogów 

homologacji zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 EKG ONZ; 

- kopia świadectwa homologacji, o której  mowa w pkt. 6.5.10 dla oferowanego autobusu, 

ma być dostarczona najpóźniej w terminie co najmniej 14 dni przed dostawą pierwszego autobusu. 

Niezgodność z powyższym postanowieniem skutkować będzie brakiem możliwości odbioru autobusu.” 

 

Zmienia się treść pkt. 12.12 w Załączniku 1 do umowy, str. 87 SIWZ, i odpowiednio, pkt. 12.12 

w Załączniku 2 do umowy, str. 121 SIWZ, na następującą: 

12.12 [OPCJA2] Autobus spełnia wymagania przepisów dotyczących homologacji typu pojazdu  

w odniesieniu do palności części w pomieszczeniu wewnętrznym, komorze silnika i w każdym 

oddzielnym przedziale grzewczym lub odporności na działanie paliw lub smarów materiałów 

izolacyjnych stosowanych w komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym 

(homologacja udzielona zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności 

materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych 

oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 102 z dnia 2015.04.21 

 z późniejszymi zmianami). 

Kopia świadectwa homologacji dla oferowanego autobusu, o której  mowa w zdaniu poprzednim, 

ma być dostarczona najpóźniej w terminie co najmniej 14 dni przed dostawą pierwszego autobusu. 

Niezgodność z powyższym postanowieniem skutkować będzie brakiem możliwości odbioru autobusu.” 

 
2 Jeżeli oferowany autobus nie spełnia wymagań opisanych w niniejszym akapicie - akapit ten ulega wykreśleniu. 
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Zmienia się treść Uwagi 8 w Załączniku D do Formularza ofertowego, str. 208 SIWZ, na następującą: 

„Uwaga 8: w celu potwierdzenia spełnienia wymogów TD11- dołączyć kopię świadectwa homologacji 

uzyskanego zgodnie z warunkami określonymi w części I Regulaminu nr 118 EKG ONZ  

(lub oświadczenie/deklarację, o którym mowa w Uwadze do pkt. 6.5.10 SIWZ).” 

 

Zmienia się treść Uwagi 8 w Załączniku D do Formularza ofertowego ,str. 212 SIWZ, na następującą: 

„Uwaga 8: w celu potwierdzenia spełnienia wymogów TT11- dołączyć kopię świadectwa homologacji 

uzyskanego zgodnie z warunkami określonymi w części I Regulaminu nr 118 EKG ONZ  

(lub oświadczenie/deklarację, o którym mowa w Uwadze do pkt. 6.5.10 SIWZ).” 

_______ 

 

Zmiana nr 80: 

Zmienia się treść tiret pierwsze punktu 3.2.30.3 SIWZ (str. 14), na następującą: 

„ - 6 kg w autobusie dwuosiowym,” 
 

Zmienia się treść tiret drugie punktu 3.2.30.3 SIWZ (str. 14), na następującą: 

„ - 11 kg w autobusie trzyosiowym,” 
 
== 
 
Zmienia się treść wiersza TD8  w pkt. 14.2.2.1 w tabeli na str. 38 SIWZ, na następującą: 
 

TD8= Ilość czynnika chłodniczego w układzie systemu 

klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy: 

 do 6,0 kg włącznie 2 pkt 

 powyżej 6,0 kg 0 pkt 

 

Zmienia się treść wiersza TT8  w pkt. 14.2.2.2 w tabeli na str. 41 SIWZ, na następującą: 
 

TT8= Ilość czynnika chłodniczego w układzie systemu 

klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy: 

 do 11,0 kg włącznie 2 pkt 

 powyżej 11,0 kg 0 pkt 



Nr sprawy: PN/UZP/TT/1/2020  str.6/7 

 

 

 
 

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 

 

 

== 
Zmienia się treść Uwagi w wierszu TD8 w Załączniku D Formularza ofertowego w tabeli na str. 206 

SIWZ, na następującą: 

„Uwaga: wymagana ilość nie większa niż 6,0 kg” 

 

Zmienia się treść Uwagi w wierszu TT8 w Załączniku D Formularza ofertowego w tabeli na str. 211 

SIWZ, na następującą: 

„Uwaga: wymagana ilość nie większa niż 11,0 kg” 

_______ 

 

Zmiana nr 81: 

Wykreśla się: treść wiersza TD4  w pkt. 14.2.2.1 w tabeli na str. 38 SIWZ. 

Wykreśla się treść wiersza TT4  w pkt. 14.2.2.2 w tabeli na str. 41 SIWZ. 

Wykreśla się treść punktu 16.1.1 w Załączniku nr 1 do umowy (str. 88 SIWZ) oraz treść punktu 16.1.1 

w Załączniku nr 2 do umowy (str. 122 SIWZ). 

Wykreśla się treść wiersza TD4 w Załączniku D Formularza ofertowego w tabeli na str. 205 SIWZ. 

Wykreśla się treść Uwagi 3 w Załączniku D Formularza ofertowego pod tabelą na str. 207 SIWZ. 

Wykreśla się treść wiersza TT4 w Załączniku D Formularza ofertowego w tabeli na str. 210 SIWZ. 

Wykreśla się treść Uwagi 3 w Załączniku D Formularza ofertowego pod tabelą na str. 212 SIWZ. 

Zmienia się treść wiersza TD2  w pkt. 14.2.2.1 w tabeli na str. 38 SIWZ, na następującą: 
 

TD2=Energia (kWh) magazynu energii (baterii trakcyjnych)  powyżej 200,0 kWh 26 pkt 

 do 200,0 kWh 0 pkt 
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Zmienia się treść wiersza TT2  w pkt. 14.2.2.2 w tabeli na str. 41 SIWZ, na następującą: 
 

TT2=Energia (kWh) magazynu energii (baterii trakcyjnych)  powyżej 230,0 kWh 26 pkt 

 do 200,0 kWh 0 pkt 

 

___________________________ 

          

          

          

 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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