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Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły od Wykonawców: 

_______________ 

 

Pytanie nr 11: 

Czy wyjściowe znamionowe napięcie ładowarek należy założyć na poziomie 560V DC (dla zakresu 

200-800V DC)? 

_____ 

 

Pytanie nr 12: 

Prosimy o uściślenie, jaki należy zapewnić prąd ładowania ładowarek. Przy założeniu napięcia 

znamionowego ładowarek 560V DC należy rozumieć: 
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- ładowarka mobilną 40 kW z prądem równym In=71A, 

- ładowarka stacjonarną 1x80 kW (2x40kW) z prądem równym In=142A (lub 2x71A), 

- ładowarka szybką 200 kW z prądem równym In=357A. 

_____ 

Pytanie nr 13: 

W załączniku nr 4 SIWZ, punkt 2.2.9.4 Zamawiający określił nominalne napięcie robocze platformy 

ładowania wynoszące 750V DC. Wg naszego doświadczenia, optymalnym jest napięcie znamionowe 

na poziomie 560V DC? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru w punkcie 2.2.9.4 

na 560V DC? 

_____ 

Odpowiedź na pytania nr 11, 12 oraz 13: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie ustala szczegółowych rozwiązań technicznych, wymaga jedynie 

osiągnięcia, określonych w SIWZ, cech funkcjonalnych, użytkowych oraz eksploatacyjnych 

przedmiotu zamówienia, polegając na wiedzy i doświadczeniu profesjonalnego Wykonawcy. 

Wykonawca powinien współpracować z producentem autobusów oraz ich specjalistycznego 

wyposażenia (w tym magazynów energii - baterii oraz odpowiednich systemów zarządzania) w celu 

przygotowania optymalnego rozwiązania i przedstawienia wspólnej oferty w niniejszym 

postępowaniu. 

Jednocześnie, w celu uniknięcia niejasności oraz niejednoznaczności, Zamawiający - działając 

w trybie określonym w art. 38 ust. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych, dokona odpowiednich 

zmian treści niżej wymienionych punktów SIWZ:  

 punktu 3.4.2.5 - tiret  drugie (str. 17 SIWZ) - (Zmiana nr 6); 

 punktu 2.2.9.4 Załącznika nr 4 do Ogólnych warunków umowy (str. 149 SIWZ) - (Zmiana 

nr 7); 

 punktu 2.5.4 Załącznika nr 4 do Ogólnych warunków umowy (str. 150 SIWZ) - (Zmiana 

nr 8). 

_______________ 

 

Pytanie nr 14: 

Wnosimy o udostępnienie SIWZ załączników od 1 do 6 do SIWZ w wersji edytowalnej (MS Word) 

celem ułatwienia pracy Wykonawcy na ww. dokumentach. 
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Uzasadnienie 

Wykonawca będący dużym koncernem międzynarodowym, potrzebuje łatwości pracy 

na ww. dokumentach (kopiowanie, przesyłanie do tłumaczenia itp). Udostępnienie dokumentacji  

w wersji edytowalnej byłoby znacznym ułatwieniem dostępu wykonawcom w niniejszym 

postępowaniu. 

 

Odpowiedź nr 14: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie udostępnia wszystkich dokumentów w formacie Microsoft Word. 

Formularz ofertowy wraz z załącznikami, jako dokumenty przeznaczone do wypełnienia (edycji) 

przez Wykonawców, w celu ułatwienia im pracy, udostępniono w formacie Microsoft Word (.docx). 

Pozostałe dokumenty, nie wymagające edycji przez Wykonawców, udostępnione są w formacie 

Adobe Acrobat (.pdf). 

Zamawiający zwraca jednak uwagę, że dokumenty, które udostępnił w formacie Adobe Acrobat (.pdf) 

nie są zabezpieczone (zablokowane) przed przeszukiwaniem, kopiowaniem treści oraz możliwością 

konwersji do innego formatu, np. Microsoft Word. Jednocześnie, Zamawiający informuje, że na rynku 

jest szereg aplikacji (w tym darmowych i internetowych) służących do przekształcania takich 

dokumentów do pożądanego formatu. 

_________________________________ 
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