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Zamość, dnia 05 sierpnia 2022 r. 

 

        Wszyscy Wykonawcy 

 

Dotyczy: przetargu pn.: „Zakup autobusów elektrycznych oraz budowa niezbędnej 

infrastruktury dla obsługi zielonego transportu publicznego w Mieście Zamościu oraz gminach 

ościennych”, postępowanie MZK/PN/EL/VII/2022 

 

Zamawiający  na  podstawie  art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwaną dalej „PZP” informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w postępowaniu p.n.: „Zakup autobusów elektrycznych oraz budowa 

niezbędnej infrastruktury dla obsługi zielonego transportu publicznego w Mieście Zamościu 

oraz gminach ościennych”.  

 

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami do nich. 

 

Pytania wraz z odpowiedziami: 

 

1. Informuję o braku możliwości składania wniosków przez Miniportal:  brak 

przedmiotowego postępowania na liście postępowań Zamawiającego. Prosimy o 

usunięcie problemu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że problem z możliwością składania wniosków przez 

Miniportal został usunięty w dniu 20 lipca 2022 roku. 

 

2. Prosimy o odpowiedź w nw. kwestii:  

Dotyczy załączników 11.1 oraz 11.2 do SWZ. 

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 

- Średni przebieg roczny 

- Średnia prędkość komunikacyjna i eksploatacyjna 

- Liczba  ładowań w ciągu doby 

- Czas dostępny na poszczególne ładowania 

- Odległość pomiędzy poszczególnymi ładowaniami 

- Topografia terenu 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zarówno kwestie pojemności baterii, jak i 

gwarantowanego przebiegu oferowanych autobusów,  zostały  określone w SWZ. Zamawiający 

szacuje, że maksymalny dzienny przebieg autobusów nie powinien przekraczać 230 km 

natomiast średni przebieg roczny, zamawiający szacuje na 25000 – 35000 km. W celu 

zapewnienia długiego okresu żywotności baterii Zamawiający Zakłada wykorzystanie 

autobusów elektrycznych przeważnie do obsługi zadań z przerwą, umożliwiających dwukrotne 

ładowanie autobusu w ciągu doby: ładowanie w trakcie przerwy w ciągu dnia, trwającej od 2 

do 5 godzin oraz ładowanie nocne od 6 do 12 godzin  przy czym należy przyjąć że maksymalny 

czas ładowania nocnego określony na 12 godzin dotyczy sytuacji w której baterie autobusu 

będą ładowane jeden raz w ciągu doby. Czas pomiędzy poszczególnymi ładowaniami 

Zamawiający szacuje na: 7-16 godzin w przypadku jednego ładowania na dobę, oraz 4 do 5 

godzin przy dwóch ładowaniach. Średnia prędkość komunikacyjna wynosi 23 km/h natomiast 

średnia prędkość eksploatacyjna  wynosi 19,1km/h. Teren obsługiwany przez autobusy MZK 

Sp. z o.o. w Zamościu jest terenem płaskim poza sporadycznymi kursami linii 47 i 49 do 

miejscowości Stanisławka. 

 

3. Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie dokumentu SWZ w wersji  edytowalnej np. 

WORD. Wersja edytowalna ułatwi przygotowanie ofert, pozwoli wykonawcy na 

wyszukiwanie informacji, oraz kopiowanie treści przy zadawaniu pytań co wpłynie na 

przejrzystość postępowania.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku umieszczono na stronie 

www niniejszego postępowania dokument SWZ w wersji edytowalnej. 

 

4. Zwracamy się z wnioskiem o podanie identyfikatora ID postępowania oraz adresu do 

dokumentacji  przetargowej na stronie internetowej 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania. 

System miniportal nie odnajduje postępowania po numerze ogłoszenia: 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż problem z możliwością składania wniosków przez 

Miniportal został usunięty w dniu 20 lipca 2022 r. Identyfikator postępowania to c5241afd-

4ee3-4184-b4b6-6b2e67c18395 zaś adres strony WWW postępowania, na którym znajduje się 

dokumentacja prowadzonego postępowania to http://www.mzk.zamosc.pl/news/0/3/ 

 

5. Zamawiający w załączniku nr 11.1 do SWZ - szczegółowe wymagania dla autobusów 

EV12, w punkcie 2 tabeli napisał: 

2. 

Liczba miejsc 

do przewozu 

pasażerów 

1) liczba miejsc do przewozu pasażerów minimum 80 (bez kierowcy) 

w tym: 

(…) 

 

Masa baterii jak i inne wyposażenie pojazdu w tym wymagana przez Zamawiającego 

klimatyzacja czy systemy informacji pasażerskiej wpływają na zwiększenie całkowitej masy 

pojazdu, co nie pozwala na zastosowanie całkowitej liczby miejsc w wysokości 80 osób w 

autobusie elektrycznym EV12. 

Zwracamy się z wnioskiem  o zmniejszenie liczby miejsc do przewozu pasażerów na minimum 

75 (bez kierowcy). 

 

Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zmawiający informuje, że  przychyla się 

do wniosku Wykonawcy zmieniając tym samym zapisy w wierszu 2, pkt 1, tabeli 

zamieszczonej w rozdziale VI załącznika nr 11.1 do SWZ w następujący sposób: 

-obecny zapis 

2. 

Liczba miejsc 

do przewozu 

pasażerów 

1) liczba miejsc do przewozu pasażerów minimum 80 (bez 

kierowcy) w tym: 

a) minimum 25 miejsc siedzących , 

b) co najmniej 7 miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z 

poziomu niskiej podłogi tj. dostępnych dla pasażera bez 

konieczności pokonywania wewnątrz autobusu jakichkolwiek 

stopni, 

c) co najmniej 4 miejsca siedzące spośród siedzeń, o których 

mowa w lit b wykonane jako siedzenia specjalne ( specjalnie 

wykonanie i oznakowane) dla pasażerów z 

niepełnosprawnościami. 

2) zaleca się Wykonawcy, zaoferowanie autobusu z możliwie 

największą liczbą miejsc do przewozu pasażerów o możliwie 

największej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących. 

 

- zapis po zmianie 
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2. 

Liczba miejsc 

do przewozu 

pasażerów 

1) liczba miejsc do przewozu pasażerów minimum 75 (bez 

kierowcy) w tym: 

a) minimum 25 miejsc siedzących , 

b) co najmniej 7 miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z 

poziomu niskiej podłogi tj. dostępnych dla pasażera bez 

konieczności pokonywania wewnątrz autobusu jakichkolwiek 

stopni, 

c) co najmniej 4 miejsca siedzące spośród siedzeń, o których 

mowa w lit b wykonane jako siedzenia specjalne ( specjalnie 

wykonanie i oznakowane) dla pasażerów z 

niepełnosprawnościami. 

2) zaleca się Wykonawcy, zaoferowanie autobusu z możliwie 

największą liczbą miejsc do przewozu pasażerów o możliwie 

największej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących. 

 

6. Zamawiający w załączniku nr 11.2 do SWZ - szczegółowe wymagania dla autobusów 

EV18, w punkcie 6.2.a  tabeli napisał: 

Magazyn energii elektrycznej, elektrycznego układu napędowego i system jego ładowania 

3) bez względu na rodzaj zastosowanych w magazynie energii elektrycznej akumulatorów: 

a)     łączna pojemność energetyczna (nominalna)  magazynu energii nie może być 

mniejsza niż 520 kWh, jednakże wymagana energia dostępna dla Zamawiającego, ( Ed 

) nie może być w całym okresie gwarancji na magazyn energii wynoszącym minimum 

72 miesiące,  

( a jeżeli Wykonawca zaoferuję w tym zakresie okres gwarancji dłuższy, to w tym 

okresie),  mniejsza niż 310 kWh; Zamawiający preferuje zastosowanie magazynu 

energii o pojemności energetycznej ( nominalnej i dostępnej dla Zamawiającego) 

większej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, 

Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie łącznej  pojemności energetycznej 

(nominalnej)  magazynu energii do minimum 440 kWh. 

 Jest to wystarczająca pojemność do zapewnienia warunków przewozowych zgodnie z 

 wymogami SWZ. Dodatkowa wymagana przez Zamawiającego pojemność baterii 

 wpływa na zwiększenie masy pojazdu a co za tym idzie zmniejszenie całkowitej 

 liczby miejsc pasażerskich.  

 Przy obecnych parametrach technicznych określonych w SWZ Zamawiający 

 ogranicza uczciwą konkurencję ponieważ tylko jeden producent spełnia wymagania 

 stawiane w niniejszym postępowaniu. 
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Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że przychyla się 

do wniosku Wykonawcy zmieniając tym samym zapisy w wierszu 6, pkt 2 lit a, tabeli 

zamieszczonej w rozdziale VI załącznika nr 11.2 do SWZ w następujący sposób: 

-obecny zapis 

6. 

Magazyn energii 

elektrycznej, 

elektrycznego 

układu 

napędowego i 

system jego 

ładowania 

1) magazyn energii elektrycznej, elektrycznego układu 

napędowego może być wyposażony w  akumulatory 

wykonane w dowolnej technologii, oznacza to, że 

Zamawiający nie definiuje warunku co do technologii 

zastosowanych akumulatorów stanowiących magazyn energii 

elektrycznej dla potrzeb zasilania elektrycznego układu 

napędowego, jednakże Zamawiający zaleca zastosowanie 

akumulatorów:  

a) litowo-żelazowo-fosforanowych ( LFP), lub (i) 

b) litowo-tytanowych (LTO), lub (i) 

c) litowo-jonowe (NMC) 

2) bez względu na rodzaj zastosowanych w magazynie energii 

elektrycznej akumulatorów: 

a)     łączna pojemność energetyczna (nominalna)  magazynu energii 

nie może być mniejsza niż 520 kWh, jednakże wymagana 

energia dostępna dla Zamawiającego, ( Ed ) nie może być w całym 

okresie gwarancji na magazyn energii wynoszącym minimum 72 

miesiące, ( a jeżeli Wykonawca zaoferuje w tym zakresie okres 

gwarancji dłuższy, to w tym okresie),  mniejsza niż 310 kWh; 

Zamawiający preferuje zastosowanie magazynu energii o 

pojemności energetycznej ( nominalnej i dostępnej dla 

Zamawiającego) większej niż minimalna wymagana przez 

Zamawiającego, 

Definicja energii Ed – jest to wydzielony zakres energii z energii 

nominalnej magazynu energii przez producenta magazynu energii lub 

autobusu, w którym powinien pracować magazyn energii w celu 

zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków pracy tego magazynu 

energii. Zerowy stan energii dostępnej musi odpowiadać wartość 

minimalnej SOC (ang. State of charge), a 100 %  Ed musi odpowiadać 

wartości maksymalnej SOC,   

− (...) 

 

- zapis po zmianie 
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6. 

Magazyn energii 

elektrycznej, 

elektrycznego 

układu 

napędowego i 

system jego 

ładowania 

1) magazyn energii elektrycznej, elektrycznego układu 

napędowego może być wyposażony w  akumulatory 

wykonane w dowolnej technologii, oznacza to, że 

Zamawiający nie definiuje warunku co do technologii 

zastosowanych akumulatorów stanowiących magazyn energii 

elektrycznej dla potrzeb zasilania elektrycznego układu 

napędowego, jednakże Zamawiający zaleca zastosowanie 

akumulatorów:  

a) litowo-żelazowo-fosforanowych ( LFP), lub (i) 

b) litowo-tytanowych (LTO), lub (i) 

c) litowo-jonowe (NMC) 

2) bez względu na rodzaj zastosowanych w magazynie energii 

elektrycznej akumulatorów: 

a)     łączna pojemność energetyczna (nominalna)  magazynu energii 

nie może być mniejsza niż 440 kWh, jednakże wymagana 

energia dostępna dla Zamawiającego, ( Ed ) nie może być w całym 

okresie gwarancji na magazyn energii wynoszącym minimum 72 

miesiące, ( a jeżeli Wykonawca zaoferuje w tym zakresie okres 

gwarancji dłuższy, to w tym okresie),  mniejsza niż 310 kWh; 

Zamawiający preferuje zastosowanie magazynu energii o 

pojemności energetycznej ( nominalnej i dostępnej dla 

Zamawiającego) większej niż minimalna wymagana przez 

Zamawiającego, 

Definicja energii Ed – jest to wydzielony zakres energii z energii 

nominalnej magazynu energii przez producenta magazynu energii lub 

autobusu, w którym powinien pracować magazyn energii w celu 

zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków pracy tego magazynu 

energii. Zerowy stan energii dostępnej musi odpowiadać wartość 

minimalnej SOC (ang. State of charge), a 100 %  Ed musi odpowiadać 

wartości maksymalnej SOC,   

− (...) 

 

 

7. Zwracamy się z wnioskiem o podanie adresu skrzynki ePUAP Zamawiającego, na który  

ma zostać złożona oferta w niniejszym postępowaniu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż adres skrzynki ePUAP Zamawiającego to: 

/mzkzamosc/SkrytkaESP . Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferty należy składać za 
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pośrednictwem platformy Miniportal. Po zaszyfrowaniu i złożeniu oferty za pośrednictwem 

ww. platformy, oferta ta znajdzie się automatycznie na skrzynce ePUAP Zamawiającego.   

 

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie wysokości kar do 0,1% za nieterminową 

realizację przedmiotu umowy w zakresie ładowarki Plug-in. Proszę o potwierdzenie że 

kary będą naliczane od wartości niezrealizowanej części dostawy.  

 

Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że Wykonawca 

nie sprecyzował  jakiego załącznika i jakiego dokładnie zapisu dotyczy wniosek i pytanie 

Wykonawcy. Po analizie  treści pytania i dokumentów stanowiących SWZ, Zamawiający 

zakłada, że wniosek i pytanie dotyczą § 9 załącznika nr 9 do SWZ, w tej sytuacji Zamawiający 

wyjaśnia co następuje: 

1) w zakresie pierwszej części pytania Zamawiający informuje, że nie przychyla się do 

prośby Wykonawcy podtrzymując tym samym zapisy SWZ, 

2)    odpowiadając na drugą część pytania Wykonawcy Zamawiający potwierdza, że 

kara umowna w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 

pkt 3 umowy, naliczana będzie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i będzie dotyczyła 

wartości niezrealizowanej w terminie dostawy danej ładowarki Plug-in 

indywidulanie.  

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej w § 9 ust. 1 pkt 3 

Załącznika nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, nadając mu następujące 

brzmienie:  

Przed zmianą: 

„3) za nieterminową realizację przedmiotu umowy w zakresie ładowarki Plug- in wraz z 

dokumentacją i dokumentami wyspecyfikowanymi w § 4 pkt 2 lit a niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 %  wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lit a, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,” 

 

Po zmianie: 

„3) za nieterminową realizację przedmiotu umowy w zakresie ładowarki Plug- in wraz z 

dokumentacją i dokumentami wyspecyfikowanymi w § 4 pkt 2 lit a niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 %  wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,” 

 

9. W dokumentach do dostawy ładowarek Plug-in Zamawiający oczekuje 3 kompletów 

dokumentacji techniczno-ruchowe w wersji papierowej oraz jedną wersję elektroniczną. 

Ponieważ przedmiotem umowy są ładowarki tego samego typu (z tą samą dokumentacją 
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techniczno-ruchową) wnioskujemy, aby do każdej ładowarki dostarczyć 1 egzemplarz 

dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę żeby do każdej ładowarki dostarczyć 1 egzemplarz 

dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zamiast trzech 

kompletów dokumentacji papierowej i jednej wersji elektronicznej.  

 

10. Wnioskujemy o skrócenie okresu gwarancji na pozostałe elementy ładowarki do okresu 

6 lat aby okres gwarancji na całą ładowarkę (wraz z obudową) był taki sam. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

11. Czy szkolenie z obsługi systemu SMPŁ może odbyć się w formie online? 

 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż zgodnie z  wymogami załącznika nr 15 do SWZ żadne 

z przewidzianych tam szkoleń nie może mieć formy zdalnej (online). 

 

12. Proszę o potwierdzenie, że czas naprawy ładowarek określony jako 3 dni robocze 

obejmuje dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych 

od pracy)? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że czas naprawy ładowarek określony jako 3 dni robocze 

obejmuje  dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od 

pracy)  

 

13. W dokumencie WOGŁ Zamawiający pisze: „Wykonawca zapewni wykonanie  obsług 

technicznych (przeglądów okresowych) we własnym zakresie, w terminie 

nieprzekraczającym 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia.”. Proszę o 

wyjaśnienie, czy zgłoszenie należy rozumieć jako formę przypomnienia o konieczności 

wykonania przeglądu?  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonawca nie dopilnuje terminu, 

zgłoszenie należy rozumieć jako formę przypomnienia o konieczności wykonania przeglądu 

ale brak przypomnienia nie może  być podstawą np. do utraty gwarancji. 

 

14. W dokumencie WOGŁ Zamawiający pisze: „Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ważności gwarancji ładowarek o okres, w którym wykonywana była 

obsługa techniczna (przegląd okresowy), jeżeli obsługa techniczna (przegląd okresowy) 

wykonywana była w danym dniu przez okres krótszy niż 24 godziny, to ryczałtowo 
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gwarancję przedłuża się o 1 dzień”.  Proszę o potwierdzenie, że jeżeli przegląd 

okresowy będzie trwał do 8h (Zamawiający w OPZ dla ładowarki dopuszcza dwa razy 

w roku, nie dłużej niż 8h czas na wykonanie niezbędnych czynności serwisowych) to 

taki przegląd nie będzie powodował konieczności wydłużania okresu gwarancji. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający oświadcza, że jeżeli obsługa techniczna (przegląd okresowy) 

wykonywana była w danym dniu przez okres krótszy niż 24 godziny, to ryczałtowo gwarancję 

przedłuża się o 1 dzień”.  Jeżeli przegląd okresowy będzie trwał do 8h (Zamawiający w OPZ 

dla ładowarki dopuszcza dwa razy w roku, nie dłużej niż 8h czas na wykonanie niezbędnych 

czynności serwisowych) to taki przegląd nie będzie powodował konieczności wydłużania 

okresu gwarancji. 

 

 

15. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie dokumentu z wykazem pracowników, którzy 

w okresie gwarancji będą prowadzić przeglądy okresowe zamiast każdorazowego 

zgłaszania konkretnego serwisanta?  

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści przedłożenie dokumentu z wykazem pracowników, którzy 

w okresie gwarancji będą prowadzić przeglądy okresowe zamiast każdorazowego zgłaszania 

konkretnego serwisanta 

 

16. Czy Zamawiający dysponuje jakąś mapką (lub rysunkiem) na którym wskazane byłyby 

lokalizacje posadowienia ładowarek? Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wybrał 

taką lokalizację dla stacji ładowania, która pozwoli uniknąć jej uszkodzeń w wyniku 

najechania pojazdem lub zapewni we własnym zakresie dodatkowe środki ochrony 

mechanicznej (np. odboje, słupki lub bariery)? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wybrał taką lokalizację dla stacji ładowania, która pozwoli uniknąć 

jej uszkodzeń w wyniku najechania pojazdem co obrazuje załączona poniżej mapa sytuacyjna 

terenu z naniesionymi miejscami ładowania. 
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17. Czy w ładowarce zamiast zalaminowanej instrukcji Zamawiający dopuści zastosowanie 

grawerowanej tabliczki ze skróconą instrukcją obsługi (do której będzie dostęp bez 

konieczności otwierania drzwi)? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zastosowanie grawerowanej tabliczki ze skróconą 

instrukcją obsługi (do której będzie dostęp bez konieczności otwierania drzwi) zamiast 

zalaminowanej instrukcji. 
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18. Proszę o potwierdzenie, że sugerowane w OPZ wartość gniazda zasilania AC ładowarki 

(prąd 125A) jest wartością przykładową i ostatecznie układ podłączenia zasilania 

zostanie uzgodniony na etapie realizacji umowy? 

 

Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że Wykonawca 

nie sprecyzował  jakiego załącznika i jakiego dokładnie zapisu dotyczy  pytanie Wykonawcy. 

Po analizie  treści pytania i dokumentów stanowiących SWZ, Zamawiający zakłada, że pytanie 

dotyczy ust. 8 załącznika nr 11.3 do SWZ. W tej sytuacji Zamawiający potwierdza, że:  

ostatecznie układ podłączenia zasilania ładowarki Plug-in zostanie uzgodniony na etapie 

realizacji umowy, albowiem wynika to bezpośrednio z uregulowań ust. 8 załącznika nr 11.3 do 

SWZ zgodnie, z którymi: 

8. (...) podłączyć do instalacji elektrycznej uprzednio przygotowanej przez Zmawiającego 

znormalizowane gniazdo trójfazowe 125A zabudowane na rozdzielni elektrycznej (lub inne 

o uzgodnionych z Wykonawcą na etapie podpisania umowy parametrach), dokonać 

pierwszego uruchomienia oraz przeprowadzić testy ładowania autobusów i pracy  

ładowarek Plug-in.  

 

Dokument: 569_zalacznik-nr-23-do-swz---wymagania-dla-urzadzen-do-wnoszenia-oplat-

za-przejazd-komunikacja-miejska-wraz-z-czytnikami-kontrolerskimi-oraz-systemem-

nadzorujacym-prace-urzadzen; Pkt I.b) 

Treść: Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru firmy obsługującej płatności spośród 

minimum 4 zaproponowanych przez Wykonawcę 

 

19. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wybór firmy 

obsługującej płatności zostanie dokonany w maksymalnie 60 dni od daty wyłonienia 

Dostawcy. Wybór firmy obsługującej płatności determinuje wybór i zamówienie 

zestawów płatniczych, które posiadają certyfikację i współpracują z wybraną firmą. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.  

 

Dokument: 569_zalacznik-nr-23-do-swz---wymagania-dla-urzadzen-do-wnoszenia-oplat-

za-przejazd-komunikacja-miejska-wraz-z-czytnikami-kontrolerskimi-oraz-systemem-

nadzorujacym-prace-urzadzen Pkt V.13.a) 

Treść: odporność mechaniczna — zgodność z normą IP 54 lub równoważną.  

 

20. Ponieważ kontrolerki jako mobilne terminale płatnicze są zbudowane podobnie jak 

telefony komórkowe, posiadają gniazdo portu ładowania oraz gniazdo wejścia / wyjścia 

audio, przez co jako całe urządzenie nie są w stanie spełnić tego wymagania. W takim 
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razie wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu na przykład w następujący sposób: 

„odporność mechaniczna — zgodność z normą IP 54 lub równoważną z wyłączeniem 

portu ładowania i portu słuchawkowego”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie czytników charakteryzujących się 

odpornością mechaniczną zgodną z normą IP 54 lub równoważną z wyłączeniem portu 

ładowania i portu słuchawkowego. Zamawiający dopuści również zastosowanie jako terminala 

kontrolerskiego powszechnie wykorzystywanego przez ACQ terminala płatniczego PAX A77 

z wymaganą certyfikacją PCI wraz z etui ale bez wymogu IP54. 

 

Dokument: 569_zalacznik-nr-23-do-swz---wymagania-dla-urzadzen-do-wnoszenia-oplat-

za-przejazd-komunikacja-miejska-wraz-z-czytnikami-kontrolerskimi-oraz-systemem-

nadzorujacym-prace-urzadzen Pkt V.13.c) 

Treść: zakres temperatury pracy czytnika od – 10 ℃ do + 50 ℃ 

 

21. Ponieważ praca z kontrolerkami ma miejsce podczas kontroli wewnątrz autobusów 

zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje czytniki, których temperatura 

pracy czytnika wynosi 0 ℃ do + 50 ℃ a temperatura przechowywania -20 ℃ do + 50 

℃ 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zastosowanie terminala kontrolerskiego pracującego w 

zakresie temperatur od 0 do 50 st. C. Temperatura przechowywania od -20 do minimum 50 st. 

C. 

 

Dokument: 569_zalacznik-nr-23-do-swz---wymagania-dla-urzadzen-do-wnoszenia-oplat-

za-przejazd-komunikacja-miejska-wraz-z-czytnikami-kontrolerskimi-oraz-systemem-

nadzorujacym-prace-urzadzen VI.4. 

Treść: Wymaga się aby ACQ  wskazał minimum 4 operatorów płatności z którymi terminale 

płatnicze wykonawcy mogą być zintegrowane bez konieczności przeprowadzania procesu 

certyfikacji i ponoszenia dodatkowych kosztów  

 

22. Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i w miejsce ACQ powinno być 

Wykonawca. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i w miejsce ACQ wpisuje 

„Wykonawca”. 
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23. Czy Zamawiający zaakceptuje, jeśli Wykonawca wskaże 3 operatorów, gdyż w 

aktualnej sytuacji łańcuchów dostaw może nie być możliwe pozyskanie takich 

czytników, gdyż ilość takich produktów jest bardzo ograniczona. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że zaakceptuje ofertę Wykonawcy, który wskaże 

minimum 3 operatorów. 

 

24. Ponieważ Wykonawca nie ma żadnego wpływu na operatorów płatności , nie może na 

tym etapie zagwarantować, że w przyszłości zmiana operatora będzie wykonalna bez 

kosztowo, dlatego wnioskujemy o wykreślenie tego wymagania. Pytanie zadane 

powyżej o możliwość wskazania 3 a nie 4 operatorów miało na celu możliwość 

zastosowania zestawów płatniczych posiadających odpowiednie certyfikaty i 

akceptowanych przez wszystkich wskazanych bez ponownej certyfikacji u nowego 

operatora. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymogu bezkosztowej zmiany operatora 

płatności w przyszłości. 

 

Dokument: 569_zalacznik-nr-23-do-swz---wymagania-dla-urzadzen-do-wnoszenia-oplat-

za-przejazd-komunikacja-miejska-wraz-z-czytnikami-kontrolerskimi-oraz-systemem-

nadzorujacym-prace-urzadzen VI.7. 

Treść: Zamawiający wymaga aby pomiędzy ACQ (Operatorem płatności) a Systemem MTM 

zastosowano rozwiązanie BEZPIECZNE w którym następuje tokenizacja numerów PAN. 

 

25. Prosimy o rozwinięcie skrótu MTM 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej. Zamiast: „Systemem 

MTM” powinno być: „Systemem nadzorującym”. 

 

Dokument: 569_zalacznik-nr-23-do-swz---wymagania-dla-urzadzen-do-wnoszenia-oplat-

za-przejazd-komunikacja-miejska-wraz-z-czytnikami-kontrolerskimi-oraz-systemem-

nadzorujacym-prace-urzadzen VI.9.  

Treść: Urządzenia muszą być gotowe do obsługi karty miejskiej w popularnych standardach 

kodowania 

 

26. Ponieważ w chwili obecnej nie są znane szczegółowe wymagania dotyczące systemu 

karty miejskiej Wykonawca nie jest w stanie złożyć wiążącej deklaracji o gotowości do 

obsługi karty miejskiej wnioskujemy o wykreślenie tego wymagania. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymogu dotyczącego gotowości 

urządzeń do obsługi karty miejskiej. W zamian za to, Zamawiający wymaga aby urządzenie 

czytało (miało możliwość odnotowania w systemie przyłożenia do kasownika biletów 

elektronicznych i sprawdzenia w czytniku kontrolerskim faktu przyłożenia do kasownika) 

spersonalizowany elektroniczny bilet wolnej jazdy wydawany w dowolnej formie karty/chipa 

przez zamawiającego.  Zamawiający wymaga dostawy 1 szt. urządzenia umożliwiającego 

programowanie kart/chipów.   

 

27. Zał. nr 23 do SWZ. pkt. 1.b) "Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru firmy 

obsługującej płatności spośród minimum 4 zaproponowanych przez Wykonawcę." i i 

pkt. VI.3. Powyższe zapisy wymagają od Wykonawcy aby miał oprogramowanie na 

terminale płatnicze EMV certyfikowane przez organizacje płatnicze wskazanych ACQ. 

W praktyce wygląda to tak, że każdy ACQ ma oprogramowanie na różne typy i modele 

terminali unattended EMV (najczęściej nie pokrywające się z urządzeniami innych 

ACQ). Wspomniane urządzenia trzeba zabudować na zamawianych kasownikach. Ze 

względu na wymiary kasowników a także zróżnicowane wymiary terminali EMV 

oferowanych przez ACQ a także narzucenie na Wykonawcę pokrycia wszystkich 

kosztów zamówienia, czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania przez 

Wykonawcę oferty jednego ACQ pod warunkiem rynkowej konkurencyjności jego 

oferty? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszczenie możliwości wyboru firmy obsługującej 

płatności spośród minimum 4 firm zaproponowanych przez wykonawcę nie stanowi 

zobowiązania dla Wykonawcy aby posiadał oprogramowanie na wszystkie zaproponowane 

przez siebie rozwiązania. Jest to jedynie próba ułatwienia współpracy pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w tym zakresie.  Zamawiający informuje, że zaakceptuje ofertę Wykonawcy, 

który wskaże minimum 3 operatorów.  Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymogu 

bezkosztowej zmiany operatora płatności w przyszłości. 

  

28. Zał. nr 23 do SWZ. pkt. 1.b) i pkt. VI.3. Prosimy o potwierdzenie, że Merchantem w 

ramach  umowy z ACQ (operatorem płatności) będzie Zamawiający? 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Merchantem w ramach  umowy z ACQ (operatorem 

płatności) będzie Zamawiający. 
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29. Zał. nr 23 do SWZ. pkt. II.a) i pkt. V.6.c). Ze względu na wskazanie wymogu integracji 

kasowników z autokomputerami prosimy o potwierdzenie faktu posiadania interfejsów 

wymiany danych z autokomputera i określenie zakresu rzeczonej integracji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada interfejsów wymiany danych z 

autokomputera. Zamawiający wymaga zakresu integracji który zapewni funkcjonowanie 

systemu biletu elektronicznego w sposób opisany w załączniku nr 23 do SWZ. 

 

30. Zał. nr 23 do SWZ. pkt. II.a). W przypadku kiedy Zamawiający nie posiada interfejsów 

wymiany z autokomputerem prosimy o wskazanie sposobu integracji? czy 

Zamawiający dopuści zamiennie podłączenie do kasowników modemu GSM z GPS i 

pozycjonowanie miejsc rejestracji sprzedaży w oparciu o położenie GPS i dane 

rozkładowe? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  integracji z autokomputerem. Zamawiający nie dopuszcza 

zamiennego podłączenia do kasowników modemu GSM z GPS i pozycjonowania miejsc 

rejestracji sprzedaży w oparciu o położenie GPS i dane rozkładowe. Sposób integracji z 

autokomputerem powinien być uzgodniony z producentem/dostawcą autobusów.  

 

31. Zał. nr 23 do SWZ. pkt. II.k).Wskazana maksymalna granica mocy (40W) zdaniem 

Wykonawcy jest zbyt duża powodując możliwość dostarczenia przez Wykonawców 

urządzeń nie zaprojektowanych pod kątem oszczędności energetycznej. Wnosimy o 

zmianę wymogu na:  "nie powinien być wyższy niż 20W..." 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

32. Zał. nr 23 do SWZ. pkt. V.13.a) Czy Zamawiający dopuści zastosowanie jako terminala 

kontrolerskiego powszechnie wykorzystywanego przez ACQ terminala płatniczego 

PAX A77 z wymaganą certyfikacją PCI wraz z etui ale bez wymogu IP54? Warto 

dodać, że wskazane urządzenie spełnia najwyższe poziomy bezpieczeństwa i jest 

wykorzystywane z powodzeniem przez różnych wykonawców w dużych polskich 

miastach do kontroli biletów komunikacji miejskiej przypisanych do kart płatniczych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie czytników charakteryzujących się 

odpornością mechaniczną zgodną z normą IP 54 lub równoważną z wyłączeniem portu 

ładowania i portu słuchawkowego. Zamawiający dopuści również zastosowanie jako terminala 

kontrolerskiego powszechnie wykorzystywanego przez ACQ terminala płatniczego PAX A77 

z wymaganą certyfikacją PCI wraz z etui ale bez wymogu IP54. 
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33. Zał. nr 23 do SWZ. pkt. V.13.c) Czy Zamawiający dopuści zastosowanie jako terminala 

kontrolerskiego powszechnie wykorzystywanego przez ACQ pracującego w zakresie 

temperatur od 0 do 50 st. C. Temperatura przechowywania od -20 do 70 st. C.? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zastosowanie terminala kontrolerskiego pracującego w 

zakresie temperatur od 0 do 50 st. C. Temperatura przechowywania od -20 do minimum 50 st. 

C. 

 

34. Dotyczy: zalacznik-nr-11.1do-swz-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-

autobusy-ev12  

W Załączniku nr 111 Zamawiający sprecyzował wymaganie odnośnie autobusów EV12, 

mówiące iż: „…łączna pojemność energetyczna (nominalna) magazynu energii nie może być 

mniejsza niż 440 kWh…”  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autobusów EV12 wyposażonych w baterie trakcyjne 

o łącznej pojemności energetycznej (nominalnej) wynoszącej 390 kWh, w przypadku, gdy 

zastosowanie baterii trakcyjnych o takiej pojemności pozwoli na spełnienie wszystkich 

pozostałych parametrów odnośnie magazynów energii elektrycznej określonej przez 

Zamawiającego w SWZ?  

 

Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zmawiający informuje, że  przychyla się 

do wniosku Wykonawcy zmieniając tym samym zapisy w wierszu 6, pkt 2  lit a, tabeli 

zamieszczonej w rozdziale VI załącznika nr 11.1 do SWZ w następujący sposób: 

 

-obecny zapis 

6. 

Magazyn energii 

elektrycznej, 

elektrycznego 

układu 

napędowego i 

system jego 

ładowania 

1) magazyn energii elektrycznej, elektrycznego układu 

napędowego może być wyposażony w  akumulatory 

wykonane w dowolnej technologii, oznacza to, że 

Zamawiający nie definiuje warunku co do technologii 

zastosowanych akumulatorów stanowiących magazyn energii 

elektrycznej dla potrzeb zasilania elektrycznego układu 

napędowego, jednakże Zamawiający zaleca zastosowanie 

akumulatorów:  

a) litowo-żelazowo-fosforanowych ( LFP), lub (i) 

b) litowo-tytanowych (LTO), lub (i) 

c) litowo-jonowe (NMC) 

2) bez względu na rodzaj zastosowanych w magazynie energii 

elektrycznej akumulatorów: 
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a)     łączna pojemność energetyczna (nominalna)  magazynu energii 

nie może być mniejsza niż 440 kWh, jednakże wymagana energia 

dostępna dla Zamawiającego, ( Ed ) nie może być w całym okresie 

gwarancji na magazyn energii wynoszącym minimum 72 

miesiące, ( a jeżeli Wykonawca zaoferuję w tym zakresie okres 

gwarancji dłuższy, to w tym okresie),  mniejsza niż 265kWh; 

Zamawiający preferuje zastosowanie magazynu energii o 

pojemności energetycznej ( nominalnej i dostępnej dla 

Zamawiającego) większej niż minimalna wymagana przez 

Zamawiającego, 

Definicja energii Ed – jest to wydzielony zakres energii z energii 

nominalnej magazynu energii przez producenta magazynu energii lub 

autobusu, w którym powinien pracować magazyn energii w celu 

zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków pracy tego magazynu 

energii. Zerowy stan energii dostępnej musi odpowiadać wartość 

minimalnej SOC (ang. State of charge), a 100 %  Ed musi odpowiadać 

wartości maksymalnej SOC,   

− (...) 

 

- zapis po zmianie 

6. 

Magazyn energii 

elektrycznej, 

elektrycznego 

układu 

napędowego i 

system jego 

ładowania 

1) magazyn energii elektrycznej, elektrycznego układu 

napędowego może być wyposażony w  akumulatory 

wykonane w dowolnej technologii, oznacza to, że 

Zamawiający nie definiuje warunku co do technologii 

zastosowanych akumulatorów stanowiących magazyn energii 

elektrycznej dla potrzeb zasilania elektrycznego układu 

napędowego, jednakże Zamawiający zaleca zastosowanie 

akumulatorów:  

a) litowo-żelazowo-fosforanowych ( LFP), lub (i) 

b) litowo-tytanowych (LTO), lub (i) 

c) litowo-jonowe (NMC) 

2) bez względu na rodzaj zastosowanych w magazynie energii 

elektrycznej akumulatorów: 

a)     łączna pojemność energetyczna (nominalna)  magazynu energii 

nie może być mniejsza niż 390 kWh, jednakże wymagana energia 

dostępna dla Zamawiającego, ( Ed ) nie może być w całym okresie 

gwarancji na magazyn energii wynoszącym minimum 72 

miesiące, ( a jeżeli Wykonawca zaoferuję w tym zakresie okres 
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gwarancji dłuższy, to w tym okresie),  mniejsza niż 265kWh; 

Zamawiający preferuje zastosowanie magazynu energii o 

pojemności energetycznej ( nominalnej i dostępnej dla 

Zamawiającego) większej niż minimalna wymagana przez 

Zamawiającego, 

Definicja energii Ed – jest to wydzielony zakres energii z energii 

nominalnej magazynu energii przez producenta magazynu energii lub 

autobusu, w którym powinien pracować magazyn energii w celu 

zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków pracy tego magazynu 

energii. Zerowy stan energii dostępnej musi odpowiadać wartość 

minimalnej SOC (ang. State of charge), a 100 %  Ed musi odpowiadać 

wartości maksymalnej SOC,   

− zadanym poziomie ( od 10 º C do  15 º C) na okres na jaki została 

zaprogramowana przez Zamawiającego. 

 

35. Wniosek  

Dotyczy: terminu składania ofert  

ze względu na skomplikowany charakter postępowania przetargowego, którego przedmiotem 

zamówienia jest zarówno dostawa 14 szt. autobusów miejskich dwóch typów jak też dostawa, 

oraz uruchomienie stacji ładowania autobusów elektrycznych, mając na uwadze konieczność 

pozyskania wielu ofert od poddostawców, w okresie urlopowym, który wydłuża proces 

przygotowania ofert, wnioskujemy o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składania 

ofert o 21 dni tj. do dnia 09.09.2022. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na dużą ilość pytań do SWZ, w wyniku 

których Zamawiający wprowadził zmiany w treści SWZ, oraz z uwagi na powyższy wniosek, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 2 września 2022 roku godz. 10:00. 

Zamawiający informuje, że zakres wprowadzonych w SWZ zmian nie uzasadnia przedłużenia 

terminu składania ofert o 21 dni. 

 

36. Dotyczy: Załącznik nr 15 do SWZ Warunki Obsługi Gwarancyjnej Ładowarek 

(załącznik nr 4 do umowy) zwane dalej „WOGŁ” § 2 pkt. 1. 1) b)  

1) Z doświadczenia Oferenta wynika, że na szkolenie z obsługi systemu monitorowania 

należy przeznaczyć nie więcej niż ok. 4h. Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie czasu 

trwania szkolenia? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie czasu trwania szkolenia. 
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2) Czy Zamawiający zgadza się, aby test / egzamin, o którym mowa w załączniku do SWZ 

był przeprowadzony tego samego dnia co szkolenie? Pozwoli to zmniejszyć cenę oferty 

poprzez ograniczenie liczby delegacji.    

                      

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu w tym samym dniu co 

szkolenie. 

 

37. Czy Zamawiający dopuszcza aby szkolenia z systemu monitorowania (albo co najmniej 

szkolenie uzupełniające) zostało przeprowadzone w formie zdalnej (online)?                                                                                                 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie szkolenia w formie 

online tylko w przypadku gdy forma stacjonarna szkolenia nie będzie możliwa do 

zrealizowania ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub 

obowiązujące wewnętrzne regulaminy zakładowe Zamawiającego (np. obostrzenia 

epidemiologiczne lub inne ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów, które 

będą ograniczać przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej) 

 

38. Dotyczy: Załącznik nr 11.4 do SWZ. Wymagania dla Systemu Monitorowania 

Pracy Ładowarek  (SMPŁ) pkt 2 ppkt 5) 

 

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby System Monitorowania i Zarządzania Stacjami 

Ładowania został zainstalowany na serwerze zewnętrznym (w chmurze), a dostęp do 

systemu był realizowany za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia HTTPS?  

Po okresie gwarancji koszty utrzymania systemu w chmurze przechodzą na 

Zamawiającego. 

  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na to aby System Monitorowania i Zarządzania 

Stacjami Ładowania został zainstalowany na serwerze zewnętrznym (w chmurze), a dostęp do 

systemu był realizowany za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia HTTPS?  

  

2) Czy - w przypadku jeśli serwer będzie zainstalowany w wewnętrznej sieci 

Zamawiającego - Zamawiający udostępni Wykonawcy połączenie z wykorzystaniem 

klienta OpenVPN służące do zdalnego łączenia się wykonawcy z serwerem 

Zamawiającego?  

 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy połączenie z wykorzystaniem klienta 

OpenVPN służące do zdalnego łączenia się wykonawcy z serwerem Zamawiającego?  
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3) W przypadku instalacji systemu na serwerach Zamawiającego, prosimy o 

potwierdzenie, że Zamawiający zapewni wszelkie niezbędne zasoby do prawidłowego 

działania i łączności z siecią dla prawidłowego działania systemu OCPP.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na instalację systemu na serwerach 

Zamawiającego.  

 

4) W przypadku jeśli to Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostawę i instalację 

serwera (hardware) prosimy o informację czy Zamawiający zapewni niezbędne 

pomieszczenie (serwerownię), miejsca w szafie RACK oraz sieciowe urządzenia 

brzegowe.     

                                                                                                                                            

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przypadku gdy to Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za dostawę i instalację serwera (hardware), Zamawiający zapewni niezbędne 

pomieszczenie (serwerownię), miejsca w szafie RACK oraz sieciowe urządzenia brzegowe.                                                                                                                                                

 

39. Dotyczy: Załącznik nr 13 do SWZ – Szczegółowy opis oferowanych przez 

Wykonawcę ładowarek Plug-in 

1) Czy Zamawiający może udostępnić dokumentację aktualnej nawierzchni 

wykonanej w planowanej lokalizacji posadowienia stacji ładowania? 

 

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że nie dysponuje dokumentacją, o której mowa 

powyżej. Zamawiający oświadcza, że stacje ładowania posadowione będą w miejscu aktualnie 

utwardzonym w około 60%  prefabrykowanymi płytami betonowymi (o wymiarach około 

150cm x 300 cm x 15-20 cm) w stanie dobrym, oraz w około 40% utwardzonym  nawierzchnią 

asfaltową na podbudowie z kruszywa, również  w stanie dobrym. 

 

2) Prosimy o dołączenie do dokumentacji zdjęć miejsc posadowienia stacji 

ładowania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia poniżej zdjęcia, planowanego posadowienia stacji 

ładowania. 
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3) Do wykonania badań UDT niezbędne jest również wykonanie elementów 

ochronnych lub posadowienia stacji ładowania na podwyższeniu. Prosimy o 

potwierdzenie, że pozostaje to w gestii Zamawiającego.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że niniejsza kwestia została uregulowana w  zał. 11.3 do 

SWZ rozdział 5 pkt 3 (tabela nr 3). Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

40. Dotyczy: Załącznik nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in 

1) Prosimy o wskazanie na mapach oraz rysunkach lub rzutach lokalizacji 

planowanych ładowarek. 

 

Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie, zamawiający zamieszcza poniżej mapę poglądową z 

naniesioną lokalizacją planowanych ładowarek. 
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2) Prosimy o udostępnienie zdjęć lokalizacji posadowienia ładowarek.  

 

 Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie, Zamawiający zamieszcza poniżej zdjęcia lokalizacji 

posadowienia ładowarek. 
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3) Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne terenu objętego przetargiem? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada badań geotechnicznych terenu 

objętego przetargiem. 

 

4) Jaka jest istniejąca nawierzchnia w miejscu którym posadawiamy płytę betonową? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stacje ładowania posadowione będą w 

miejscu aktualnie utwardzonym w około 60%  prefabrykowanymi płytami 

betonowymi (o wymiarach około 150cm x 300 cm x 15-20 cm) w stanie dobrym, oraz 

w około 40% utwardzonym  nawierzchnią asfaltową na podbudowie z kruszywa, 

również  w stanie dobrym. 

 

5) Prosimy o informację czy płyta betonowa ma być posadowiona na równi z istniejącą 

nawierzchnią. Jeżeli nie, to proszę o doprecyzowanie informacji.  
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że płyta ma być posadowiona na istniejącej 

nawierzchni i ma stanowić podwyższenie dla ładowarek. 

 

6) Prosimy o informację, czy na terenie projektowanych robót znajdują się drzewa 

przeznaczone pod wycinkę?  Jednocześnie prosimy o informację, czy na terenie działki 

objętej postępowaniem występuje roślinność, którą należy usunąć? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie projektowanych robót nie znajdują 

się drzewa przeznaczone pod wycinkę.  Na terenie działki objętej postępowaniem nie 

występuje roślinność, którą należy usunąć. 

 

7) W związku z posadowieniem betonowych płyt w gruncie prosimy o informację, , czy 

w pobliżu znajdują się elementy małej architektury, infrastruktury technicznej oraz 

komunikacji, mogące kolidować z planowaną inwestycją? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pobliżu miejsca posadowienia betonowych płyt (na 

istniejącej nawierzchni), nie znajdują się elementy małej architektury, infrastruktury 

technicznej oraz komunikacji, mogące kolidować z planowaną inwestycją. 

 

41. Dotyczy: Załącznik nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in 

1) Czy teren planowanej inwestycji znajduje się obszarze ochrony Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że teren planowanej inwestycji nie znajduje się 

obszarze ochrony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

2) Czy teren planowanej inwestycji znajduje się obszarze ochrony środowiska? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że teren planowanej inwestycji nie znajduje się 

obszarze ochrony środowiska. 

 

3) Prosimy o informację czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie oznakowania 

poziomego miejsca postojowego dla stacji ładowania? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakres przetargu nie wchodzi wykonanie 

oznakowania poziomego miejsca postojowego dla stacji ładowania. 
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4) Czy Zamawiający wymaga ochrony mechanicznej ładowarek? Jeśli tak, prosimy o 

uszczegółowienie wymogów. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia do zamówionych ładowarek 

zadaszenia lub innej osłony np. pokrywy chroniącej przed deszczem i wiatrem wykonanej np. 

z plexi lub podobnego materiału.  

 

42. Dotyczy: Załącznik nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in Rozdział IV.  Wymagania formalne stawiane zamawianej 

ładowarce Plug-In oraz Rozdział V Wymagania szczegółowe dla ładowarki Plug-

In 

Zgodnie z zapisem Załącznika nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in Rozdział IV.  pkt. 2 “Obudowa  ładowarki Plug-in musi być w wersji 

mobilnej, tj. wyposażona w kółka jezdne umożliwiające jej manewrowanie oraz łatwe 

przemieszczanie.” W związku z powyższym zapisem Wykonawca uprzejmie informuje a tym 

samym wskazuje, iż: 

a) Stacje ładowania, których moc przewyższa 80kW należy zasilić z gniazda CEE 

przemysłowego trudno dostępnego. Cena gniazda przemysłowego znacząco 

przewyższa cenę gniazda podstawowego. Dodatkowo należy odpowiednio dostosować 

rozdzielnicę, która ma zasilać stację ładowania. Powszechne są wtyczki i gniazda do 

125A, natomiast wskazany został maksymalny prąd ładowania 200 A – w związku z 

tym cała infrastruktura może być bardzo ciężka i niewygodna w użytkowaniu – duża 

masa kabla, duże gabaryty złącza. 

b) Problematyczne są również wymiary oraz waga stacji w kontekście jej mobilności. 

Stacje o mocy większej niż 80 kW posiadają więcej modułów mocy. Wiąże się to ze 

zwiększeniem masy stacji, co przekłada się na problemy z jej transportem (brak 

możliwości poprawnego manewrowania).  

 

Wykonawca bazując na wieloletnim doświadczeniu zaleca i wnosi o zmianę zapisów 

dotyczących obudowy ładowarki Plug-In (rezygnacja z wymogu dot. mobilności ładowarki) 

oraz proponuje dostarczenie stacji stacjonarnych. Stacje stacjonarne można umieścić na płycie 

betonowej poprzez przytwierdzenie kotwami. Kotwy pozwalają na demontaż oraz transport 

stacji, jeśli jest to pożądane w przyszłości. Zasilanie w wypadku stacji stacjonarnej odbywa się 

przez przewody zasilające wychodzące z płyty betonowej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymogu mobilności obudowy 

oferowanych ładowarek Plug-in, albowiem  taki rodzaj obudowy odpowiada realnym 

potrzebom Zamawiającego i wg najlepszej wiedzy Zamawiającego obudowa mobilna posiada 
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wiele zalet użytkowych i eksploatacyjnych w stosunku do obudowy nie mobilnej (montaż 

stacjonarny). 

 

43. Dotyczy: Załącznik nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in Wymagania dotyczące obudowy mechanicznej i gabarytów 

ładowarki Plug- in. Tabela nr 3 

Wykonawca prosi o informację czy akceptowalnym będzie dostarczenie stacjonarnej stacji 

ładowania o innych wymiarach? Czy wymiary 2000 x 750 x 980 byłyby akceptowalne? Stacja 

o takich wymiarach posiada lepszą charakterystykę chłodzenia jak i również łatwy dostęp 

serwisowy z trzech stron. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy  informuje, że nie dopuszcza 

dostarczenia stacjonarnych ładowarek. Zamawiający informuje, że  podane przez Wykonawcę 

wymiary są akceptowalne w związku z tym Zamawiający zmienia zapisy w wierszu 2,  tabeli 

3 zamieszczonej w rozdziale V załącznika nr 11.3 do SWZ w następujący sposób: 

- obecny zapis 

(...)   

2. Wymiary zewnętrzne obudowy  

ładowarki wys. x szer. x gł. 

[mm] (maksymalne). 

1400 x 1600 x 900 +15% 

 

 

- zapis po zmianie 

(...)   

2. Wymiary zewnętrzne obudowy  

ładowarki wys. x szer. x gł. 

[mm] (maksymalne). 

1400 x 1600 x 900 +15% Zamawiający dopuści 

również obudowę zewnętrzną ładowarki o 

wymiarach 2000x750x980 

 

 

44. Dotyczy: Załącznik nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in Dane wyjściowe oraz inne parametry i wyposażenie ładowarek 

Plug-in. Tabela nr 2  

Prosimy o zmianę wymagań dot. zakresu temperatury pracy ładowarek na "od -25 do +45 °C". 

Pragniemy zauważyć, że tak ekstremalne temperatury wskazane w dokumentacji SWZ nie 

występują w Polsce. Zmiana ta umożliwi większej liczbie Wykonawców wzięcie udziału w 

postępowaniu, a tym samym otrzymanie produktów w bardziej konkurencyjnych cenach. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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45. Dotyczy: Załącznik nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in Dane wyjściowe oraz inne parametry i wyposażenie ładowarek 

Plug-in. Tabela nr 2  

Prosimy o informację na podstawie jakiej normy/wzoru Zamawiający określił wymaganą 

sprawność minimalną? Zgodnie z zasadami elektrotechniki na sprawność urządzenia wpływ 

ma wiele czynników: m. in. odległość od ładowarki do wtyczki CCS, ilość urządzeń potrzeb 

własnych w ładowarce, parametry sieci zasilającej itd. W związku z tym prosimy o informację 

czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę ładowarek, których sprawność jest „większa bądź 

równa 94%” (w całym zakresie pracy tzn. od 0-100% mocy wyjściowej) mierząc od zasilania 

ładowarki do wtyczki CCS? Zmiana ta pozwoli również na udział w postępowaniu większej 

ilości Wykonawców, a tym samym na możliwość otrzymania przez Zamawiającego produktów 

w bardziej konkurencyjnych cenach. Co więcej, zaproponowana wartość jest jedną z 

najczęściej spotykanych na rynku ładowarek elektrycznych ze względu na straty cieplne 

powstałe w momencie przekształcania prądu przemiennego na stały. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy,  informuje, że  sprawność 

ładowarek do samochodów i pojazdów elektrycznych w tym autobusów na poziomie 95% jest 

parametrem rynkowo powszechnym i oferowanym przez wielu Wykonawców – co upoważniło 

Zamawiającego do określenia właśnie takiego poziomu sprawności tego urządzenia. 

    Niemiej jednak w celu zwiększenia konkurencyjności w niniejszym postepowaniu 

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy , tym samym Zamawiający zmienia 

zapisy w wierszu 7,  tabeli 2 zamieszczonej w rozdziale V załącznika nr 11.3 do SWZ w 

następujący sposób 

 

-obecny zapis: 

6. (...)  

7. Sprawność (minimalna).  95% 

 

 

 

 

 

-zapis po zmianie: 

6. (...) 2.5kV 

7. Sprawność (minimalna).  94% 
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46. Dotyczy: Załącznik nr 15 do SWZ Warunki Obsługi Gwarancyjnej Ładowarek 

(załącznik nr 4 do umowy) zwane dalej „WOGŁ § 2 pkt. 1. 1) a) i  b) 

Prosimy o doprecyzowanie, co ma zawierać szkolenie podstawowe i szkolenie uzupełniające. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy, informuje, że zasadniczo 

zakres szkolenia podstawowego i uzupełniającego winien być taki sam i szkolenie ma dotyczyć 

zgodnie z zapisami WOGŁ możliwości prawidłowej eksploatacji ładowarek. Szkolenie 

uzupełniające ma zwykle charakter szkolenia „przypominającego” oraz uwzględnia zdobyte 

doświadczenia pracowników Zamawiającego w okresie od szkolenia podstawowego.   

  

47. Dotyczy: Załącznik nr 15 do SWZ Warunki Obsługi Gwarancyjnej Ładowarek 

(załącznik nr 4 do umowy) zwane dalej „WOGŁ § 2 pkt. 1. 3) 

Prosimy o wydłużenie czasu na dostawy do napraw niepodlegających gwarancji do co najmniej 

30 dni. W przypadku zgody Zamawiającego na zaproponowane czasu na dostawy do napraw 

niepodlegających gwarancji, wnosimy o dodanie stosownych zapisów do § 6 Projektu Umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

48. Dotyczy: Załącznik nr 15 do SWZ Warunki Obsługi Gwarancyjnej Ładowarek 

(załącznik nr 4 do umowy) zwane dalej „WOGŁ § 3 pkt. 3 

Wnosimy o zmianę zapisu  § 3 pkt. 3 na następujący "W okresie gwarancji na prawidłową i 

bezawaryjną pracę ładowarek Wykonawca zapewni obsług technicznych (przeglądów 

okresowych) we własnym zakresie oraz poinformuje zamawiającego w terminie nie 

przekraczającym 5 dni przed wykonaniem przeglądu."  

 

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że obok zapisu  § 3 pkt. 3 zał. 15 do SWZ, zezwala 

również aby to Wykonawca informował Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia obsługi 

technicznej w terminie nie przekraczającym 5 dni przed wykonaniem przeglądu. 

 

49. Dotyczy: Specyfikacji Warunków Zamówienia, Rozdz. VI   

Wykonawca wnosi o rozważenie przez Zamawiającego skrócenia wymaganych okresów 

gwarancji na stacje ładowania. Wymagania Zamawiającego w tym zakresie (W zał. 11.3 do 

SWZ) zdecydowanie wykraczają poza standardy rynkowe oraz standardy określane w 

analogicznych postępowaniach przetargowych. Tak znaczne okresy znajdą przełożenie w 
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wysokości cen ofertowych. Każdy Wykonawca kalkulując ofertę będzie uwzględniać ryzyka 

wiążące się z przedmiotem umowy, w tym wymogi dot. wydłużonych okresów gwarancyjnych. 

W konsekwencji takich warunków Zamawiający poniesie wyższe koszty, za wymagane okresy 

gwarancyjne. W związku z powyższym wnosimy o skrócenie wszystkich okresów 

gwarancyjnych na stacje ładowania do maksymalnie 5 lat. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

  

50. Dotyczy: Specyfikacji Warunków Zamówienia, pkt 24.5 

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest przyczyna zawężenia przez Zamawiającego obligatoryjnych 

podstaw unieważnienia postępowania oraz zastrzeżenia uprawnienia Zamawiającego do 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny? Zapisy te pozostają w sprzeczności z 

postanowieniami  Rozdz. XI pkt 3-4 SWZ 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający usuwa 

zapis dotyczący zastrzeżenia uprawnienia Zamawiającego do unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny. 

  

51. Dotyczy:  Załącznika nr 11.3 do SWZ - Rozdz. II pkt 2a)  

Zał. 11.3 do SWZ - Rozdz. II pkt 2a) wskazuje wymóg dokonania napraw gwarancyjnych w 

okresie 3 dni. Natomiast Zał. 4 do Umowy wskazuje na okres 3 dni roboczych. Prosimy o 

wyjaśnienie powstałej wątpliwości oraz o wydłużenie i tak krótkich okresów napraw 

gwarancyjnych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że czas naprawy gwarancyjnej ładowarek określony jako 

3 dni robocze obejmuje dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy). 

 

52. Dotyczy: Załącznik nr 11.4 do SWZ Wymagania dla Systemu Monitorowania 

Pracy Ładowarek  (SMPŁ), Rozdział IV (błąd w numeracji) pkt 2. ppkt 3) oraz 

Załącznik nr 14 do SWZ – Opis SMPŁ – ust. 2 pkt 9). 

Wnosimy o wyjaśnienie, czy zamiast dostarczenia fizycznie serwera do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego  i zainstalowania na nich SMPŁ, Zamawiający dopuszcza zdalne 

udostępnienie systemu w formie usługi chmurowej (tzw. „SaaS” –  Software as a 

Service”) na serwerach Wykonawcy.  W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o 

stosowną  zmianę SWZ (załączników 11.4 oraz 14) oraz potwierdzenie, że w takiej sytuacji 

zamiast dostarczenia licencji na SMPŁ, Wykonawca wymaga dostarczenia regulaminu 

świadczenia usług dostępu do SMPŁ gwarantujących dostęp do SMPŁ bez ograniczeń 
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czasowych oraz spełniających pozostałe wymagania opisane w wymaganiach dla SMPŁ. 

Wykonawca sugeruje takie rozwiązanie z uwagi na fakt, że w przypadku rozwiązań 

chmurowych, udzielenie licencji jest zbędne – nie dochodzi wszak do ingerencji w autorskie 

prawa majątkowe twórców oprogramowania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zdalne udostępnienie systemu w formie usługi 

chmurowej (tzw. „SaaS” – Software as a Service”) zamiast dostarczenia fizycznego serwera. 

Tym samym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

53. Dotyczy: Załącznik 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 3 ust. 2 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszczając odbiór poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy (zgodnie z § 3 ust. 2 Wzoru umowy) dopuszcza sukcesywne dostawy i 

odbiory autobusów oraz sukcesywne dostawy i odbiory ładowarek. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odbiór poszczególnych elementów przedmiotu 

umowy może następować sukcesywnie i każdy element przedmiotu umowy odbierany będzie 

indywidualnie.  

 

54. Dotyczy: Załącznik 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 9 ust. 1 

Wykonawca wnosi o rozważenie przez Zamawiającego zmniejszenia wysokości kar za zwłokę, 

zwłaszcza w dostawie ładowarki oraz określonej dokumentacji, która jest bardzo wysoka i 

wynosi 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Wykonawca zdaje sobie sprawę, że na 

gruncie zamówień publicznych to Zamawiający ma status gospodarza postępowania 

określającego warunki przyszłej umowy, przez co naczelna z zasad zobowiązań – swobody 

umów i kontraktowania – doznaje pewnych ograniczeń. Tym niemniej uprawnienie 

Zamawiającego do kształtowania warunków przyszłej umowy nie może mieć charakteru 

nieograniczonego. Kary umowne stanowić mają surogat odszkodowania należnego 

Zamawiającemu z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania lub też jego niewykonania. 

Wysokości kar umownych przekłada się przy tym w sposób bezpośredni na wysokość cen 

oferowanych. Kalkulując ofertę, Wykonawca, mając na względzie swój interes ekonomiczny, 

uwzględniać będzie nie tylko koszty stworzenia przedmiotu umowy (w tym jego części), ale i 

wszelkie wiążące się z realizacją zamówienia ryzyka – do których zaliczyć należy kary 

umowne. W konsekwencji prowadzić to może do zawyżania przez część Wykonawców ofert 

cenowych, jako reakcję na nieproporcjonalnie wysokie kary umowne grożące w postępowaniu 

– w dalszej natomiast perspektywie: do nieefektywnego gospodarowania finansami 

publicznymi. 
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że 

przedmiotowa kara dotyczy zwłoki a nie opóźnienia w realizacji dostawy. Tak określona 

wysokość kary umownej wynika również z faktu stosunkowo niewielkiej wartości ładowarek 

w porównaniu do wartości całego zamówienia ale kluczowego znaczenia dla funkcjonowania 

(uruchomienia)  całego przedmiotu zamówienia. 

 

55. Dotyczy: Załącznik 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 11 

1) Wykonawca wnosi o wykreślenie w § 11 ust. 1 pkt 1) Wzoru umowy, z uwagi 

na zakaz wynikający z art. 83 ustawy Prawo upadłościowe 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Przytoczony w pytaniu przepis odnosi 

się do art. 83 ustawy Prawo Upadłościowe, który dotyczy wniosku o ogłoszenie upadłości lub 

ogłoszenia upadłości. 

 

2) Co Zamawiający rozumie w § 11 ust. 2 pkt 3) Wzoru umowy, pod pojęciem 

„przystąpienia do likwidacji”? Wykonawca wskazuje w szczególności, że 

likwidacja wiąże się nie z problemami z płynnością finansową (wtedy bowiem 

spółka ogłasza upadłość), lecz po prostu z chęcią zakończenia działalności, 

jednakże przepisy ustawy o KRS nakładają i tak obowiązek zakończenia 

działalności i wszystkich umów przed likwidacją podmiotu. Stąd nawet podjęcie 

uchwały o otwarciu likwidacji i ustanowieniu likwidatora nie stoi na 

przeszkodzie zakończeniu trwającej umowy, a wręcz spółka jest do tego 

zobligowana. Stąd taka przesłanka rozwiązania umowy w trybie 

natychmiastowym w ogóle nie powinna mieć zastosowania, zwłaszcza że 

ustawa Prawa zamówień publicznych dopuszcza zmianę podmiotową po stronie 

Wykonawcy w sytuacji chociażby  restrukturyzacji, uznanej przez 

Zamawiającego za niedopuszczalną. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przez przystąpienie do likwidacji  rozumie podjęcie 

uchwały o otwarciu likwidacji i ustanowieniu likwidatora. 

 

56. Dotyczy: Załącznik 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 12 

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych okoliczności zmiany umowy. 

Wykonawca zaznacza przy tym, że niżej wymienione zmiany w żadnej mierze nie obligują 

Zamawiającego do wyrażania zgody na zmiany i zgoda na nie pozostanie nadal wyłącznie 

prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. 

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP wnosimy o dopuszczenie następujących zmian umowy 

w sprawie udzielenia zamówienia: 
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1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli niemożność jego dotrzymania 

wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, bądź z przeszkody niezależnej od 

Wykonawcy i niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w szczególności spowodowanej: 

a) działaniem lub zaniechaniem podmiotu trzeciego, w tym organów państwowych, 

administracji lub innych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) obiektywnymi uwarunkowaniami produkcyjnymi po stronie Wykonawcy 

dopuszczenie także zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia którejkolwiek z 

okoliczności wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 3. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

57. Dotyczy:  Załącznik 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza cesję praw i obowiązków wynikających z 

umowy na rzecz podmiotów finansujących działalność Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z 

umowy na rzecz podmiotów finansujących działalność Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Kwestie te zostały uregulowane w § 14 ust. 6 

załącznika nr 9 do SWZ. 

 

58. Dotyczy: WOGL Warunki Obsługi Gwarancyjnej Ładowarek § 2 ust. 1 pkt 2 

1) Prosimy o wyjaśnienie dlaczego kary umowne przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 2-5 

WARUNKÓW  OBSŁUGI GWARANCYJNEJ ŁADOWAREK, Zamawiający ustalił w 

obcej walucie, mimo iż wymaga podania ceny w walucie polskiej, od której ustanowił 

limit kar, a umowa realizowana będzie na terenie Polski. W ocenie Wykonawcy wskazana 

kara umowna pozostaje istotnie wygórowana w odniesieniu do faktycznie spowodowanej 

szkody po stronie Zamawiającego, i w rezultacie jej wartość prowadzić będzie do 

obciążenia Wykonawcy nieuzasadnionym ryzykiem kontraktowym (w tym ryzykiem 

walutowym), w stopniu wykraczającym ponad uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

Określenie rażąco wysokiej kary umownej jest sprzeczne z treścią art. 484 § 1 kc, która 

określa karę umowną jako surogat odszkodowania. W sytuacji zastrzeżenia kary 

umownej przekraczającej wartość szkody, kara umowna traci swój charakter 

odszkodowawczy, a zyskuje przymiot nieuzasadnionego zysku Zamawiającego. Przy 

ustalaniu wysokości kary umownej zauważyć należy, iż istotnym jest, aby kara umowna 

była adekwatna do skutków powstałych w przypadku uchybienia w wykonaniu 

przedmiotu zamówienia – w przeciwnym razie naruszona zostaje podstawowa zasada 

prowadzenia postępowań tj. zasada proporcjonalności. 
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Odpowiedź: Z uwagi na długi okres gwarancji, zamawiający w celu uniknięcia ryzyka 

inflacyjnego zastosował rozwiązanie odnoszące się do waluty strefy Euro. Wysokość kary 

umownej natomiast, wynika również z faktu iż ładowarki są kluczowym elementem 

zamówienia a ich awaria naraża Zamawiającego na daleko idące starty finansowe oraz 

wizerunkowe, czego zamawiający pragnie uniknąć.  

 

2) Prosimy o potwierdzenie, że kary umowne przewidziane w załącznikach do umowy, w 

tym w Zał. 4 do Umowy, mieszczą się w limicie kar umownych, wskazanym w § 9 ust. 1 

pkt 7 Wzoru umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kary umowne przewidziane w załącznikach do 

umowy, w tym w Zał. 4 do Umowy,  mieszczą się w limicie kar umownych, wskazanym w § 9 

ust. 1 pkt 7 Wzoru umowy. 

 

3) Wykonawca wnosi o wykreślenie kary umownej przewidzianej w § 2 ust. 1 pkt 3 

WARUNKÓW  OBSŁUGI   GWARANCYJNEJ ŁADOWAREK, jako karę umowną 

niedopuszczalną na gruncie art. 433 pkt 2 ustawy Prawo  zamówień publicznych. Kara ta 

dot. zachowania Wykonawcy nie objętego przedmiotem umowy, Zamawiający nie 

wymaga by Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnił konieczność obsługi 

pogwarancyjnej. Mimo to Zamawiający ustanawia karę umowną za okoliczności nie 

objęte przedmiotem umowy, zwłaszcza że okres pogwarancyjny rozpocznie się po 

upływie 6 lub 10 lat od odbiorów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy, informuje, że wbrew 

twierdzeniom Wykonawcy obsługa pogwarancyjna (choć w niewielkim stopniu) jest 

przewidziana i wymagana od Wykonawcy. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie 

Zamawiający określił w § 5 ust. 2 załącznika nr 9 do SWZ gdzie Zamawiający informuje o 

innych obowiązkach związanych z obsługa gwarancyjną. Ponadto: 

1)  rezygnacja z kar umownych wskazanych przez Wykonawcę była by działaniem na szkodę 

Zamawiającego i doprowadziła by do sytuacji, w której Zamawiający pozbawiany był by 

dostępu do części zamiennych ( których zakup możliwy jest tylko u Wykonawcy), a w 

konsekwencji doprowadziło by to do wyłączenia z eksploatacji ładowarek, 

2)  zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 pkt 3 WOGŁ Zamawiający zawęził okres odpowiedzialności 

Wykonawcy (w zakresie dostarczania części do napraw pogwarancyjnych) do 15 lat co 

umożliwia Wykonawcy skalkulowanie oferty oraz jest zgodne z wymogami zawartymi w 

rozdziale IV ust. 12 załącznika nr 11.3 do SWZ.  
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Reasumując, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. zapisów, tym samym 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

59. Dotyczy:  WOGL Warunki Obsługi Gwarancyjnej Ładowarek  § 3 ust. 2 pkt 2 

Prosimy o przedłużenie okresu naprawy gwarancyjnej. Zamawiający przewidział bardzo krótki 

okres naprawy – 3 dni robocze, dodatkowo nakładając dotkliwe kary za niezachowanie tego 

terminu, ewentualnie dopuszczenie by w uzasadnionych przypadkach Strony uzgodniły dłuższy 

okres naprawy gwarancyjnej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Kara umowna jest uprawnieniem 

zamawiającego z którego Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zrezygnować. 

 

60. Dotyczy: WOGL Warunki Obsługi Gwarancyjnej Ładowarek § 3 ust. 4 pkt 3 

Wykonawca zwraca uwagę, że przeglądy serwisowe służą zapewnieniu prawidłowego 

działania ładowarki i nie prowadzą do jej wyłączenia z eksploatacji. Zatem nie ma podstawy 

do wydłużenia okresu gwarancji o czas przeprowadzenia przeglądu.     

 

 Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że jeżeli obsługa techniczna (przegląd okresowy) 

wykonywana była w danym dniu przez okres krótszy niż 24 godziny, to ryczałtowo gwarancję 

przedłuża się o 1 dzień”.  Jeżeli przegląd okresowy będzie trwał do 8h (Zamawiający w OPZ 

dla ładowarki dopuszcza dwa razy w roku, nie dłużej niż 8h czas na wykonanie niezbędnych 

czynności serwisowych) to taki przegląd nie będzie powodował konieczności wydłużania 

okresu gwarancji. 

 

61. Dotyczy: Załącznik nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in Rozdział IV.  Wymagania formalne stawiane zamawianej 

ładowarce Plug-In pkt 4 

Wykonawca prosi o informację, czy w momencie, gdy Zamawiający wyrazi zgodę dostarczenia 

stacji stacjonarnej, akceptowalnym będzie zapewnienie rozwiązania równoważnego, 

sygnalizowania kierowcy stanu pracy ładowarki oraz autoryzacji? Równoważnym 

rozwiązaniem, byłby zastosowanie 7-calowego wyświetlacza LCD z panelem dotykowym 

zintegrowanym z czytnikiem kart RFID - odpowiedzialnym za autoryzację użytkownika. 

Kierowca, byłby informowany o stanach pracy ładowania poprzez odpowiednie komunikaty, 

wyświetlane na ekranie.  Rozwiązanie to jest o tyle innowacyjne jak i korzystniejsze, gdyż 

integruje funkcję autoryzacji oraz funkcji HMI w celu informowania użytkownika o procesie 

ładowania. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na alternatywne rozwiązanie 

informowania użytkownika o stanie pracy ładowarki jak i sposobu autoryzacji w przypadku 

dostarczenia stacji stacjonarnej. 
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Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy,  informuje, że nie wyraża 

zgody na rezygnację z wymogu mobilności obudowy oferowanych ładowarek Plug-in. Ponadto 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie   7-calowego wyświetlacza LCD z panelem 

dotykowym zintegrowanym z czytnikiem kart RFID zamiast sygnalizacji opisanej w rozdziale 

IV ust.4  załącznika nr 11.3 do SWZ.  

 

62. Dotyczy: Załącznik nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in Rozdział IV.  Wymagania formalne stawiane zamawianej 

ładowarce Plug-In  pkt 6 

Wykonawca prosi o informację czy w momencie, gdy Zamawiający wyrazi zgodę dostarczenia 

stacji stacjonarnej, akceptowalnym będzie zapewnienie rozwiązania równoważnego 

autoryzacji? Równoważnym rozwiązaniem byłby zastosowanie  7-calowego wyświetlacza 

LCD z panelem dotykowym zintegrowanym z czytnikiem kart RFID - odpowiedzialnym za 

autoryzację użytkownika. Kierowca byłby w stanie przeprowadzić autoryzację poprzez 

przyłożenie karty do czytnika w celu rozpoczęcia oraz zatrzymania procesu ładowania. 

Zamawiający dostarczy po 5 sztuk kart do czytnika. Wykonawca wskazuje, że bazując na 

wieloletnim doświadczeniu dostaw stacji ładowania dla dużej liczby odbiorców rozwiązanie 

autoryzacji poprzez RFID cieszy się wysoką popularnością oraz operacyjnością. Prosimy o 

informację czy Zamawiający wyraża zgodę na alternatywny sposób autoryzacji w przypadku 

dostarczenia stacji stacjonarnej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy,  informuje, że nie wyraża 

zgody na rezygnacje z wymogu mobilności obudowy oferowanych ładowarek Plug-in. Ponadto 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie   7-calowego wyświetlacza LCD z panelem 

dotykowym zintegrowanym z czytnikiem kart RFID zamiast  zabezpieczenia przed  użyciem 

ładowarki Plug-in przez osoby nieuprawnione  opisanego w rozdziale IV  ust. 6 załącznika nr 

11.3 do SWZ.  

 

63. Dotyczy: Załącznik nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in Rozdział IV.  Wymagania formalne stawiane zamawianej 

ładowarce Plug-In  pkt 8 

Wykonawca pragnie poinformować, że w momencie, gdy Zamawiający wyrazi zgodę 

dostarczenia stacji stacjonarnej wolnego ładowania, zasilanie będzie musiało się odbyć poprzez 

kabel (wychodzący z podstawy płyty betonowej prefabrykowanej) wcześniej poprowadzony w 

ziemi w celu zasilenia stacji od spodu. Zasilanie nie może odbywać się poprzez gniazdo 

trójfazowe CEE. Prosimy o informację czy Zamawiający rozumie ten fakt oraz wyraża zgodę 

na alternatywny sposób podłączenia w przypadku dostarczenia stacji stacjonarnej. 
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Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy,  informuje, że nie wyraża 

zgody na rezygnacje z wymogu mobilności obudowy oferowanych ładowarek Plug-in. 

 

64. Dotyczy: Załącznik nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in  

Wymagania dotyczące obudowy mechanicznej i gabarytów ładowarki Plug- in.  Tabela 

nr 3 pkt. 5 pkkt 1 

Wykonawca pragnie poinformować, że w momencie, gdy Zamawiający wyrazi zgodę 

dostarczenia stacji stacjonarnej wolnego ładowania, a zasilanie będzie musiało się odbyć 

poprzez kabel (wychodzący z podstawy płyty betonowej prefabrykowanej) wcześniej 

poprowadzony w ziemi w celu zasilenia stacji od spodu. Zbędnym będzie wyposażenie stacji 

w przewód zasilający AC w celu zasilenia stacji.  Prosimy o informację czy Zamawiający 

rozumie ten fakt oraz wyraża zgodę na brak dostarczenia przewodu AC w przypadku 

dostarczenia stacji stacjonarnej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy,  informuje, że nie wyraża 

zgody na rezygnacje z wymogu mobilności obudowy oferowanych ładowarek Plug-in. 

 

65. Dotyczy: Załącznik nr 11.3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla 

ładowarek Plug-in  

Wymagania dotyczące obudowy mechanicznej i gabarytów ładowarki Plug- in. Tabela nr 

3 pkt. 5 pkkt 3 

Wykonawca pragnie poinformować, że w momencie, gdy Zamawiający wyrazi zgodę 

dostarczenia stacji stacjonarnej wolnego ładowania, wówczas zbędnym będzie dostarczenie 

nierdzewnych wieszaków dla potrzeb zawieszenia przewodów.  Wykonawca zarazem 

proponuje dostawę równoważnego rozwiązania zarządzania okablowaniem. Jeśli Zamawiający 

w dalszym ciągu życzy sobie dostawy rozwiązania zarządzania okablowaniem, wówczas 

proponujemy dostarczyć stacje z linkowym systemem CMS (Cable Management System). 

Rozwiązanie to w przypadku stacji stacjonarnej jest o tyle korzystniejsze, gdyż zwalnia 

użytkownika z czynności owijania przewodu wokół wieszaka. Przewód sam wraca na żądaną 

pozycję po czym operator ma możliwość w łatwy sposób odłożyć przewód do gniazda 

odkładczego, zlokalizowanego na froncie obudowie. Prosimy o informację czy Zamawiający 

wyraża zgodę na tego typu rozwiązanie w przypadku dostarczenia stacji stacjonarnej. 

 

 Odpowiedź 

Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy,  informuje, że nie wyraża zgody na 

rezygnacje z wymogu mobilności obudowy oferowanych ładowarek Plug-in. 
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66. Pytanie: w Załączniku nr 111 do SWZ w rozdziale IV. Dedykowane linie komunikacji 

miejskiej dla Zamawianych autobusów oraz gwarantowany przebieg punkt 2.2) 

Zamawiający opisał zakres występowania temperatur dla gwarantowanego przebiegu 

tj.: od -30oC do +45oC. Podany zakres temperatur od -30 °C do +40 °C wydaje się być 

nierealny dla lokalizacji Zamość. 

Prosimy o dopuszczenie obliczeń SORT opartych na typowym środkowoeuropejskim zakresie 

temperatur tj.: od -5°C do +25°C. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ W ZWIĄZKU Z WYDŁUŻENIEM 

TERMINU DO SKŁADANIA OFERT. 

 

 Na podstawie art. 137 ust. 6 p.z.p Zamawiający informuje, że z uwagi na dużą ilość 

pytań do SWZ, w wyniku których Zamawiający wprowadził liczne zmiany w treści SWZ, co 

wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i 

przygotowanie ofert, a także mając na uwadze wniosek jednego z Wykonawców o przedłużenie 

terminu składania ofert, Zamawiający zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert o 

14 dni. 

 

Wobec powyższego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 2 września 2022 

roku godz. 10:00.  Natomiast, termin otwarcia ofert został przedłużony do dnia 2 września 

2022 roku godz. 11:00. 

 

Zamawiający zmienił tym samym zapisy SWZ w następujący sposób: 

1) w Rozdziale IV pkt 3 ust. 1 SWZ: 

 

- obecny zapis: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą 120 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

16.12.2022 r. przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert.” 

 

 - zapis po zmianie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą 120 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

30.12.2022 r. przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert.” 
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2) w Rozdziale IV pkt 10 ust. 1 SWZ: 

 

- obecny zapis:  

„1. Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2022 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu.” 

 

- zapis po zmianie: 

„1. Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2022 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu.” 

 

3) w Rozdziale IV pkt 10 ust. 2 SWZ: 

 

- obecny zapis:  

„2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.08.2022 r. o godz. 11:00 poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 

Deszyfrowanie na miniPortalu.” 

 

- zapis po zmianie: 

„2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.09.2022 r. o godz. 11:00 poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 

Deszyfrowanie na miniPortalu.” 

 

Z uwagi na powyższe, stosowną informację Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej, dokonując zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu, co też Zamawiający 

opublikuje na stronie internetowej niniejszego postępowania.  

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Artur Stańko - Dyrektor działu  

administracyjno prawnego 


