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        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. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przyjętego kryterium punktacji w odniesieniu do 

kryterium gwarancji udzielonej na magazyny energii. Przyjęte kryterium – udzielające 

20 punktów za udzielenie 120 miesięcy gwarancji i 0 punktów za udzielenie gwarancji 

na poziomie minimalnym (72 miesiące) pozostawia szereg niewykorzystanych 

możliwości w kontekście dopasowania ceny do punktacji. 

W tej sytuacji zagrożona jest zasada efektywności ekonomicznej – Zamawiający 

otrzyma zamówienie za bardzo niską cenę ale z minimalną gwarancją, albo z 

maksymalną gwarancją przy stosunkowo wysokiej cenie. Wnosimy o rozbicie punktacji 

na poszczególne lata, gdzie za każde 12 miesięcy więcej przyznawane będzie 5 

punktów. 

      

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

 

2. Prosimy o wyrażenie zgody i potwierdzenie, że aktualizacje dokumentacji opisane w §4 

ust 3) in fine Umowy nie będą musiały być przekazywane w formie pisemnej, a jedynie 

wymagać będą wyraźnej notyfikacji przekazanej drogą elektroniczną; podobnie 

wnosimy o rezygnację z obowiązku przekazywania papierowej wersji dokumentacji a 

tym bardziej – papierowego przekazywania jej aktualizacji (w jakiej formie - całości 

zaktualizowanej dokumentacji , czy jedynie fragmentu). Wykonawca zwraca uwagę, że 
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przedmiotem dostawy jest najnowocześniejsza zdobycz techniki motoryzacyjnej – 

wysoce zaawansowany autobus elektryczny, dla którego kluczowym elementem 

serwisu jest komputer; celem realizacji dostaw autobusów ma być zapewnienie jak 

najniższego poziomu emisji; tymczasem Zamawiający stawia wymagania nie 

przystające do wymogów ekologii 

i zaawansowania adekwatnych do trzeciej dekady XXI wieku, oczekując papierowych 

egzemplarzy dokumentacji, które nie będą wykorzystywane, ponieważ w wersji 

elektronicznej szukany fragment znajdzie się szybciej i łatwiej; pracując w  dobie 

postępującego i bardzo szybkiego rozwoju technologii informatycznych oraz starając 

się chronić środowisko naturalne, unikamy drukowania dokumentacji technicznej 

wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dokumentacja techniczna, przekazywana w 

ramach realizacji Umowy jest niezwykle obszerna – kilkadziesiąt tysięcy stron. 

Przygotowanie dokumentacji 

w wersji papierowej, która z uwagi na szerokorozumianą ochronę środowiska (papier, 

toner, energia elektryczna, etc.) w ogóle nie funkcjonuje w sieci serwisowej 

Wykonawcy, generuje dodatkowe koszty, które wpływają na cenę oferty. Tak 

przygotowana dokumentacja jest aktualna tylko w momencie wydruku, natomiast 

dokumentacja w wersji elektronicznej on-line jest aktualizowana na bieżąco. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Odnośnie części pytania: ”(w jakiej 

formie - całości zaktualizowanej dokumentacji , czy jedynie fragmentu)” Zamawiający 

informuje, że wymaga dostarczenia całej części np. dział, rozdział, zawierającej zaktualizowaną 

treść. Zamawiający informuje jednocześnie, że nie dopuszcza dostarczenia papierowej wersji, 

o której mowa powyżej, zawierającej zmiany dotyczące innych produktów aniżeli przedmiot 

niniejszego zamówienia. 

 

3. Wnosimy o zmianę postanowienia §3 ust. 2 Umowy na mocy którego pojazdy i 

elementy dostarczone ale z jakimikolwiek usterkami mają pozostać w dyspozycji 

Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy, w przypadku braku wad istotnych, zasadne jest 

przeprowadzenie odbioru i odnotowanie w protokole odbioru wad, z podaniem terminu 

ich usunięcia. Odmowa odbioru przedmiotu zamówienia, który nie jest obarczony 

istotnymi wadami jest nadużyciem ze strony Zamawiającego, bowiem w odniesieniu do 

ewentualnych wad nieistotnych lub w przypadku drobnych omyłek  Zamawiający ma 

możliwość korzystani z uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. 

 

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

postanowienia umowy (załącznik nr 9 do SWZ) nie definiują pojęcia  “wad istotnych” tak więc 

każda wada, usterka lub brak stwierdzony w autobusach podczas odbioru technicznego 
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przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami umowy wstrzymuje ich odbiór. Ponadto 

Zamawiający nie podziela poglądu Wykonawcy o rzekomym nadużyciu  ze strony 

Zamawiającego. Zamawiający nie może ponosić odpowiedzialności na wadliwy czy 

niesprawny autobus bo skutki ww. wad i usterek mogą być przyczyną innych -  wynikowych 

awarii np. pożaru, dlatego też Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie wniosku 

Wykonawcy bo było by to działaniem na szkodę Zamawiającego i niemożliwym do określenia 

ryzykiem Zamawiającego.   

 

 

4. W ocenie Wykonawcy zasadna i konieczna jest także zmiana postanowienia §2 ust 1 

pkt 4) dokumentu Warunków Obsługi Gwarancyjnej Autobusów  (WOGA)  - 

przedłużenie okresu gwarancji zgodnie z art. 581 k.c. dotyczy wyłącznie przypadków, 

gdy Zamwawiający nie może korzystać z rzeczy, Tym samym zasadny jest wniosek o 

to, aby przedłużenie gwarancji – opisane we wskazanym punkcie dotyczyło wyłącznie 

sytuacji, w której oczekujący na naprawę autobus nie może być eksploatowany. 

 

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

opinii Wykonawcy w zakresie zapisów  §2 ust 1 pkt 4) dokumentu Warunków Obsługi 

Gwarancyjnej Autobusów  (WOGA). Zawarte w §2 ust 1 pkt 4 WOGA zapisy opisują 

jednoznacznie procedurę przedłużenia gwarancji,  która jest obligatoryjna dla wszystkich 

Wykonawców,  opisana w precyzyjny, umożliwiający  kalkulację ceny oferty sposób. Ponadto 

w tym przypadku przedłużenie gwarancji wynika wyłącznie z okresu oczekiwania na 

dostarczenie części zamiennych do napraw, a więc wynika z działań ( lub zaniechań) 

„mobilności”  Wykonawcy, dlatego też Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie 

wniosku Wykonawcy podtrzymując tym samym zapisy SWZ. 

        

 

5. Prosimy o sprecyzowanie okresu po upływie gwarancji autobusów, w jakim ma zostać 

utrzymany obowiązek dostawy części zamiennych opisany w §2 ust. 1 pkt 7) Warunków 

Obsługi Gwarancyjnej Autobusów (WOGA)   – w przypadku ładowarek okres ten jest 

sprecyzowany na 15 lat. Dlaczego zatem zasadne sprecyzowanie, na jaki okres 

eksploatacji przeznaczone są autobusy bowiem nie sposób zaakceptować przyjęcia 

zobowiązania do dostarczania części zamiennych przez czas całkowicie nieoznaczony. 

Co do zasady przyjęty jest okres dostępności części zamiennych do modelu pojazdu 

przez okres 10 lat od zakończenia jego produkcji. Przypomnieć także należy, że umowa 

o udzielenie zamówienia publicznego nie może być zawarta na czas oznaczony, chyba 

że dotyczy określonych w art. 435 p.z.p. świadczeń. Dlatego też konieczne jest ustalenie 
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końcowego terminu, w którym Wykonawca przestanie być odpowiedzialny za 

dostarczanie oryginalnych części zamiennych pod groźbą kary umownej.  

 

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

zapisy znajdują się § 7 ust. 4 WOGA niemniej jednak w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości 

Zamawiający  wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy, tym samym Zamawiający zmienia 

zapisy w §2 ust. 1 pkt 7 Warunków Obsługi Gwarancyjnej Autobusów (WOGA)    załącznika 

nr 10 do SWZ, w następujący sposób: 

 

- obecny zapis 

” 

7) po upływie okresu gwarancji na cały autobus zapłacenia kar za nieterminowe 

dostarczenie części do napraw nie podlegających gwarancji lub do napraw  

powypadkowych w kwocie, odpowiadającej równowartości w złotych polskich 

20 euro (według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień naliczenia kary), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

począwszy od jedenastego dnia licząc od daty zgłoszenia,” 

 

- zapis po zmianie 

„7)  po upływie okresu gwarancji na cały autobus, a przed upływem okresu 15 lat licząc od  

przekazania autobusu  Zamawiającemu, zapłacenia kar za nieterminowe dostarczenie części do 

napraw nie podlegających gwarancji lub do napraw  powypadkowych w kwocie, 

odpowiadającej równowartości w złotych polskich 20 euro (według średniego kursu NBP z 

ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień naliczenia kary), za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, począwszy od jedenastego dnia licząc od daty zgłoszenia,” 

 

 

6. W ocenie Wykonawcy zasadne jest przyjęcie precyzyjnego momentu, w którym 

rozpocznie bieg termin do wykonania naprawy powypadkowej, w przypadku gdy 

naprawa nie jest pokrywana z OC sprawcy - §3 ust. 2 lit b) Warunków Obsługi 

Gwarancyjnej Autobusów (WOGA). W takim przypadku samo „zgłoszenie 

konieczności” naprawy jest stanowczo niewystarczające gdyż autobus może jeszcze 

nawet nie być w dyspozycji Wykonawcy – należałoby przyjąć termin, w którym 

ustalony zostanie – po oględzinach – zakres koniecznej naprawy. W ślad za tym karę 

umowną opisaną w §2 ust. 1 pkt 8) lit b) Warunków Obsługi Gwarancyjnej Autobusów 

(WOGA)  należy naliczać od momentu ustalonego w takiej sytuacji jako termin 

naprawy – przyjęte w umowie 14 dni na naprawę powypadkową jest terminem 

całkowicie arbitralnym, niepotrzebnie restryktywnym i wprowadzającym 
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odpowiedzialność Wykonawcy za skutki zdarzenia, do którego powstania Wykonawca 

w żaden sposób się nie przyczynił.  

 

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

zgody na w uwzględnienie wniosku Wykonawcy podtrzymując tym samym zapisy SWZ. 

Ponadto Zamawiający informuje, że z uwagi trudny do ustalenia zakres rzeczowy danej 

naprawy powypadkowej, Zamawiający wprowadził do WOGA zapisy i procedurę (§3 ust. 2 lit 

b) umożliwiającą wydłużenie terminu wykonania naprawy powypadkowej – zmiana terminu 

wymaga wniosku Wykonawcy i zgody Zamawiającego, którą to zgodę w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający będzie wyrażał.      

  

7. Prosimy też o rezygnację z kary umownej za udzielenie błędnej porady technicznej 

opisaną w §2 ust. 1 pkt. 10) Warunków Obsługi Gwarancyjnej Autobusów (WOGA)  – 

bowiem na skuteczność udzielonej porady wpływać może wiele czynników, takich jak 

przeprowadzona przez serwis diagnoza lub wdrożenie przekazanej porady.  Również 

ewentualny termin końcowy naliczenia tej kary jest niepewny, bowiem postanowienie 

umowne nie precyzuje sposobu postępowania w przypadku, gdy pierwsza udzielona 

porada techniczna nie będzie skuteczna. Dlatego też Wykonawca może być obciążony 

karą umowną za okoliczności, za które nie ponosi pełnej odpowiedzialności.  

 

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

zgody na uwzględnienie wniosku Wykonawcy podtrzymując tym samym zapisy SWZ. Ponadto 

Zamawiający informuje, że za proces i jakość szkolenia oraz przeprowadzenie egzaminu 

sprawdzającego (praktycznego i teoretycznego) pracowników serwisu Zamawiającego 

odpowiada Wykonawca, co w ocenie Zamawiającego musi wykluczyć na etapie realizacji 

obsługi gwarancyjnej czynniki opisane we wniosku Wykonawcy. 

 

 

8. Wnosimy też o przedłużenie terminów dostaw części  opisanych w §2 ust. 1 pkt 6) 

Warunków Obsługi Gwarancyjnej Autobusów WOGA– w przypadku dostaw części do 

napraw gwarancyjnych do 3 dni roboczych, natomiast w przypadku dostaw części do 

napraw powypadkowych – do 14 dni roboczych. Stosownie do tego postanowienia 

należy zmienić postanowienie §10 ust. 2 Warunków Obsługi Gwarancyjnej Autobusów 

(WOGA) w ten sposób, aby dni wspomniane w dokumencie były dniami roboczymi.  

 

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

zgody na w uwzględnienie wniosku Wykonawcy podtrzymując tym samym zapisy SWZ. 

Zamawiający oczekuje od wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie wysokiej 
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mobilności i operacyjności w zakresie dostaw części zamiennych oraz zapewnienie 

Zamawiającemu bieżącego do nich dostępu, po to aby autobusy miały zdolność do należytego 

i bezpiecznego wykonywania zadań przewozowych przy zachowaniu możliwe najwyższego 

wskaźnika gotowości technicznej. 

 

9. Należy też sprecyzować, że „zgłoszenie” oznacza zamówienie części z podaniem jej 

numeru katalogowego.  

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy potwierdza, że każde 

zgłoszenie Zamawiającego dotyczące konieczności dostarczenia części zamiennych będzie 

zawierało nr katalogowy części zamiennej.  

 

10. Odnośnie §3 ust. 2 pkt 6) Warunków Obsługi Gwarancyjnej Autobusów (WOGA) 

wnosimy o wykreślenie słów „powypadkowej” – w naszej ocenie niezasadne i 

sprzeczne z przepisami prawa jest wydłużanie okresu gwarancji o czas naprawy nie 

związanej z udzieloną przez Wykonawcę gwarancję. Zapis ten znacząco wykracza poza 

zakres opisany w art. 581 k.c. Zrozumiałe jest oczekiwanie, aby na nowe części 

zamontowane w pojeździe lub na naprawę była udzielona gwarancja, jednak 

przedłużenie całej gwarancji, także na elementy, które nie były przedmiotem naprawy 

jest całkowicie nieuzasadnione. 

 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na sugerowaną zmianę WOGA podtrzymując 

tym samym zapisy SWZ. Dodatkowo Zamawiający wbrew twierdzeniom Wykonawcy, 

informuje, że aby w pełni wykorzystać przysługujące Zamawiającemu prawa gwarancyjne ( 

okresy poszczególnych gwarancji) Zamawiający nie może narażać siebie na sytuacje,  które 

praw tych by go  pozbawiały lub je ograniczały, co niewątpliwe miałoby miejsce np. w 

sytuacjach związanych  z długotrwałym wykonywaniem napraw powypadkowych podczas, 

których bieg okresu gwarancji byłby liczony, (ochrona gwarancyjna upływa), a Zamawiający 

faktycznie nie może korzystać z przedmiotu umowy- autobusu. Jak wykazano powyżej 

uwzględnienie wniosku Wykonawcy byłoby  działaniem na szkodę Zamawiającego.   

 

 

11. Czy Zamawiający udostępni plan rozmieszczenia stacji ładowania w stosunku do 

autobusów? 

Odpowiedź: Odpowiadając  na pytanie, Zamawiający zamieszcza poniżej schemat 

posadowienia stacji ładowania na działce, informując jedocześnie, że cyfrą oznaczona jest 

prefabrykowana podstawa ładowarki wraz z ładowarką, a po obu stronach prefabrykowanej 

podstawy znajdują się miejsca na autobusy (po jednym z prawej i lewej strony). 
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12. Czy Zamawiający dostosuje zabezpieczenia w rozdzielni pod kątem zapewnienia ich 

selektywności ze stacją ładowania? – wymóg UDT. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy potwierdza, że 

zabezpieczenia w rozdzielni będą dostosowane w zakresie selektywności działania 
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zabezpieczeń z dostarczanymi przez Wykonawcę ładowarkami plug –in. Szczegóły w tym 

zakresie Zamawiający uzgodni z Wykonawcą na etapie podpisania lub realizacji umowy.   

 

 

13. Czy Zamawiający w terminie 365 dni (dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania 

na terenie zajezdni) od dnia podpisania umowy ma uwzględnić również badanie UDT? 

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy informuje, że zgodnie z 

treścią SWZ (załącznik 11.3) za badanie UDT ładowarek Plug-in odpowiedzialny jest 

Wykonawca i Wykonawca ponosi  koszty tych badań. 

 

 

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni min. miesiąc przed 

przeprowadzeniem badania wstępnego UDT protokół z odbioru przyłącza oraz schemat 

zasilania stacji ładującej niezbędny do przeprowadzenia odbioru przez jednostkę UDT. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na fakt, 

że Wykonawca w swoim zapytaniu używa określeń, których nie ma SWZ. Zamawiający 

zakłada, że Wykonawca pisząc o stacji ładującej ma na myśli ładowarkę Plug – in. 

   

 

15. Czy Zamawiający bierze pod uwagę stacjonarne stacje ładowania autobusów 

elektrycznych? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie bierze pod uwagę stacjonarnych stacji ładowania autobusów 

elektrycznych. 

 

 

16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w formie 

elektronicznej tj. jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji Gwaranta? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w formie 

elektronicznej tj. jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji Gwaranta. Zamawiający wymaga 

formy papierowej dokumentów, o których mowa w niniejszym pytaniu. 
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17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą w formie 

elektronicznej tj. jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji Zamawiającego i 

Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą w formie 

elektronicznej tj. jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

18. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SWZ jest mowa o rozwiązaniach zalecanych 

Zamawiający ma na myśli rozwiązania „mile widziane” a nie obligatoryjnie wymagane. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ilekroć w SWZ jest mowa o rozwiązaniach 

zalecanych Zamawiający ma na myśli rozwiązania preferowane („mile widziane”) a nie 

obligatoryjnie wymagane. 

 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wadium wnoszonego w postaci gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej, Zamawiający dopuszcza, że okres ważności gwarancji 

będzie równy okresowi związania ofertą, i będzie to okres w którym Beneficjent – 

Zamawiający będzie mógł zgłaszać roszczenia z gwarancji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kwestie te zostały uregulowane w art. 97 oraz art. 98 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

20. Prosimy o podanie następujących danych dotyczących warunków eksploatacji na 

liniach planowanych do obsługi przez autobusy będące przedmiotem zamówienia: 

 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 
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• Dzienny przebieg w km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km] 

 

Dane te są niezbędne do profesjonalnego przeprowadzenia symulacji i odpowiedniego doboru 

magazynów energii spełniających wszystkie wymogi SWZ. 

 

Odpowiedź: odpowiadając na zadane pytanie, Zamawiający zamieszcza poniżej szczegółowe 

dane dotyczące linii (stan na dzień 31 lipca 2022), na których przede wszystkim, Zamawiający 

zamierza eksploatować  autobusy elektryczne będące przedmiotem niniejszego zamówienia.  

Zamawiający informuje, że możliwe jest eksploatowanie autobusów, o których mowa, na 

innych liniach obsługiwanych przez Zamawiającego, których charakterystyka nie odbiega w 

sposób istotny od charakterystyki linii opisanych w niniejszej odpowiedzi. Jednocześnie 

Zamawiający szacuje, że maksymalny dzienny przebieg autobusów na liniach: 02, 32, 10, 

47 nie powinien przekraczać 230 km.  

 

Linia: 01 -  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

23,9 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

teren płaski  

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

teren płaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

5 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

14 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

12 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

90 km 

• Dzienny przebieg w km 

178 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 
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Linia: 02 - linia całodzienna 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

23,9 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

teren płaski  

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

teren płaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

5 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

10 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

23 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

130 km 

• Dzienny przebieg w km 

240 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 1-  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

21 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

teren płaski 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

teren plaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

3 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

9,3 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

15 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 
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75 km 

• Dzienny przebieg w km 

140 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 7 -  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

22,7 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

teren płaski 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

teren płaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

2,5 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

8,4 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

19 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

65 km 

• Dzienny przebieg w km 

165 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 8 -  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

23,6 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

teren płaski   

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 
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teren plaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

5 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

11,5 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

9 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

70 km 

• Dzienny przebieg w km 

108 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 15 -  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

28,2 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

teren plaski 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

teren plaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

1 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

17,5 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

6 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

50 km 

• Dzienny przebieg w km 

105 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  
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niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 17-  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

22,5 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

teren plaski 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

teren płaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

2,6 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

10,3 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

17 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

60 km 

• Dzienny przebieg w km 

185 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 33 -  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

25,9 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

4 % (szacunkowo) 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

500 m (szacunkowo) 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

4,4 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

13,6 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 
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16 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

90 km 

• Dzienny przebieg w km 

220 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 35 -  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

30,9 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

teren płaski 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

teren płaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

3 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

18,5 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

4 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

45 km 

• Dzienny przebieg w km 

83 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 42 -  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

26,5 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 



 

Strona 16 z 40 
 

NIP: 922-23-13-158 

REGON: 950408091 

BDO: 000167192 

Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Izbicy, Oddział Izbica 19 9610 0002 2007 0031 6286 0001 

www.mzk.zamosc.pl 

Miejski Zakład Komunikacji 
Sp. z o.o. w Zamościu 
ul. Lipowa 5 
22-400 Zamość 
tel./fax: 84 638 45 57 
e-mail: mzk@mzk.zamosc.pl 

teren płaski 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

teren płaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

5 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

14 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

7 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

58 km 

• Dzienny przebieg w km 

108 km                  

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 47-  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

   28,7 km/h                              

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

8 % (szacunkowo) 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

550 m (szacunkowo) 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

0,5 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

24 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

11 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

86 km 

• Dzienny przebieg w km 

265 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 
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• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 49-  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

26,3 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

8 % (szacunkowo) 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

550 m (szacunkowo) 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

2,7 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

18,6 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

12 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

95 km 

• Dzienny przebieg w km 

228 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

 

Linia: 54 -  linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

27,8 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

teren płaski 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

teren płaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

1 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 
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18,2 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

12 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

96 km 

• Dzienny przebieg w km 

220 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 31 linia z przerwą 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

20,4 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

teren płaski 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

teren płaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

1 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

9,3 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

15 

 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

70 km 

• Dzienny przebieg w km 

130 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 32 - całodzienna 
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• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

20,4 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

teren plaski 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

teren plaski 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

1 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

9,3 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

28 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

140 m 

• Dzienny przebieg w km 

262 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

Linia: 10 - całodzienna 

• Średnia prędkość handlowa [km/h] 

20,5 km/h 

• Maksymalne nachylenie na trasie [%] 

4 % (szacunkowo) 

• Długość odcinka z maksymalnym nachyleniem [m] 

600 m (szacunkowo) 

• Odległość trasa – zajezdnia [km] 

1 km 

• Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

9,6 km 

• Liczba odcinków do przejechania dziennie 

25 

• Odległość pomiędzy punktami ładowania [km] 

130 km 
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• Dzienny przebieg w km 

242 km 

• Planowany średni roczny przebieg pojazdów 

od 25 000 km do 35 000 km 

• Wymagany zasięg na pojedynczym ładowaniu [km]  

niniejsza kwestia została opisana w załączniku 11.1 rozdz. IV ust. 2, oraz w załączniku 

11.2 rozdz. IV ust.2. 

 

 

21. Zamawiający w SWZ pisze: „Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o którym mowa 

w art. 125 ust 1 Pzp (JEDZ), dotyczącego podwykonawców nie będących podmiotami 

udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp”. 

  

21.1. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić powyższy zapis i potwierdzi, że w przypadku 

podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji nie polega Wykonawca (aby spełnić 

warunki udziału w postępowaniu), Zamawiający nie żąda załączenia do oferty dokumentu 

JEDZ oraz w dalszej kolejności w odpowiedzi na wezwanie dokumentów potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia (informacja z Krajowego Rejestru Karnego, Oświadczenia itp.). 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i w tym zakresie Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

21.2. Jeśli Zamawiający nie zgodzi się na zmianę zapisu, to prosimy o informację, czy 

Zamawiający wymaga złożenia od podwykonawców dokumentów potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia tj., informacji z KRK, oświadczeń itp. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga złożenia od podwykonawców, na których 

zdolnościach lub sytuacji nie polega Wykonawca, dokumentów potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia tj. informacji z KRK, oświadczeń itp. 

 

 

22. Zamawiający w SWZ pisze: 

 
Prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „w zakresie działalności objętej 

zamówieniem”? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia został opisany w 

rozdziale I, w dziale A SWZ.   

 

23. Zamawiający w SWZ pisze: 

 
 

W produkowanych przez nas autobusach elektrycznych nie występuje skrzynia biegów. 

Proponujemy dodanie do w/w zapisu następującą treść: „- skrzynia biegów – marka/typ – 

identyczne – jeśli występuje”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koryguje treść zapisu, o którym mowa w następujący 

sposób: 

 

zapis przed zmianą:  

„- skrzynia biegów-marka/typ-identyczne;” 

 

zapis po zmianie: 

„- skrzynia biegów (jeśli występuje)-marka/typ-identyczne;” 

  

 

24. Zamawiający w SWZ pisze: 

 
 

Prosimy o informację co Zamawiający rozumie poprzez uwiarygodnienie podpisami osób 

reprezentujących Wykonawcę?  
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Czy Zamawiający zaakceptuje wykaz materiałów podpisany przez osobę posiadającą 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przez uwiarygodnienie podpisami osób 

reprezentujących Wykonawcę Zamawiający rozumie podpis osób reprezentujących 

wykonawcę na podstawie m.in. pełnomocnictwa, treści umowy lub statutu spółki. Zamawiający 

zaakceptuje wykaz materiałów podpisany przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 

 

25. Zamawiający w SWZ pisze: 

 
Zamawiający przyjął wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w maksymalnej 

dopuszczalnej ustawą Prawo Zamówień Publicznych wysokości. Wyższa wartość 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy powoduje podwyższenie kosztów zrealizowania 

umowy co przekłada się bezpośrednio na wysokość cen oferowanych pojazdów, jako że cena 

pojazdów jest wypadową wszystkich kosztów i ryzyk związanych z danym kontraktem. W 

związku z tym, że koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca 

zwracamy się z prośbą  

o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wartości 3% ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

26. Zamawiający we wzorze umowy przewiduje zmiany umowy. 

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w zakresie terminów wykonania umowy, 

jeżeli niemożność dotrzymania tych terminów wynika z przeszkody wynikającej 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; 

b) obiektywnymi uwarunkowaniami produkcyjnymi po stronie Wykonawcy; 

c) okolicznościami siły wyższej, pod którym to pojęciem należy rozumieć 

jakiekolwiek zdarzenia, które pozostają poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, a w 

szczególności wojnę, powstania, zamieszki, blokady dróg, strajki, lock-outy, 

epidemie, pandemie, klęski żywiołowe itp.; 
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d) wydłużenia terminów dostaw materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych od 

Dostawcy - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu prac objętych 

przedmiotem umowy 

W takim wypadku terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

przeszkody.  

Swoją prośbę wykonawca motywuje wspólnym interesem tak Zamawiającego jak i 

wykonawcy.  

Bez wprowadzenia wyżej zaproponowanej zmiany ewentualna modyfikacja postanowień 

umowy będzie praktycznie niemożliwa i to nawet w przypadku woli zmiany umowy wyrażonej 

przez Zamawiającego. Stąd wniosek i prośba o zmianę § 14 w sposób, który przyczyni się do 

umożliwienia ewentualnych rozmów pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą w trakcie 

wykonywania umowy. Wykonawca zaznacza przy tym, że taka redakcja zapisu w żadnej 

mierze nie obliguje Zamawiającego do wyrażania zgody na ewentualne zmiany umowy i 

pozostanie to nadal wyłącznie prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie podziela opinii 

wykonawcy, mówiącej o tym, że: „ewentualna modyfikacja postanowień umowy będzie 

praktycznie niemożliwa i to nawet w przypadku woli zmiany umowy wyrażonej przez 

Zamawiającego”. Kwestie te zostały uregulowane w przepisach pzp. 

 

 

27. Prosimy o dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej polegającej na zmianie 

wynagrodzenia Wykonawcy zależnej od zmiany warunków rynkowych wpływających 

na koszt wykonania umowy, w tym zmiany cen materiałów lub kosztów wykonania 

umowy, a także kosztów wynagrodzeń. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie 

możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie wyżej wymienionych 

zmian warunków rynkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

28. Zamawiający we wzorze Umowy par. 9 pisze: „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,” 
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28.1. Zwracamy uwagę, że postanowienie odwołuje się do § 8 ust. 1 pkt 3 lit a, przy czym pkt 

3 nie zawiera liter. Prosimy o weryfikację. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy potwierdza wystąpienie 

omyłki ww. odnośniku, tym samym Zamawiający zmienia zapisy w §9 ust. 1 pkt 9 

projektowanych postanowień umowy  załącznik nr 9 do SWZ, w następujący sposób: 

 

- obecny zapis: 

„ 

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,” 

 

- zapis 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,” 

 

 

28.2. Prosimy o zmniejszenie kary do 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie wniosku Wykonawcy, tym 

samym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, informując jednocześnie, że w analogicznej 

sprawie Zamawiający udzielił już szerszych wyjaśnień innemu Wykonawcy.   

 

 

29. Zamawiający we wzorze Umowy par. 9 pkt. 1, 2, 3 pisze o nieterminowej dostawie, z 

kolei w pkt. 4 odnoszącym się do powyższych postanowień pisze o zwłoce. Prosimy o 

ujednolicenie zapisów i również w pkt. 1,2,3,5,6 zamianę z „nieterminowej dostawy” 

na „zwłokę w dostawie”. 

 Dodatkowo zwracamy uwagę na numerację – pkt. 4 i 5 powtarzają się w par. 9 pkt. 1. 
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Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pierwszą cześć  pytania Wykonawcy:  

 

Zamawiający we wzorze Umowy par. 9 pkt. 1, 2, 3 pisze o nieterminowej dostawie, z 

kolei w pkt. 4 odnoszącym się do powyższych postanowień pisze o zwłoce. Prosimy o 

ujednolicenie zapisów i również w pkt. 1,2,3,5,6 zamianę z „nieterminowej dostawy” 

na „zwłokę w dostawie”. 

 

Zamawiający nie uważa za konieczne dokonanie zmian zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Z 

punktu widzenia interesów stron umowy i wymogów ustawy PZP istotna jest podstawa do 

naliczenia kary oraz sposób wyliczenia terminu ( za każdy rozpoczęty dzień zwłoki), a te zapisy 

Zamawiający ocenia jako prawidłowe.     

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na drugą cześć  pytania Wykonawcy:  

 

„Dodatkowo zwracamy uwagę na numerację – pkt. 4 i 5 powtarzają się w par. 9 pkt. 1.” 

 

Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki numeracji, tym samym Zamawiający zmienia 

zapisy w § 9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy załącznik nr 9 do SWZ, w następujący 

sposób: 

 

- obecny zapis: 

 

„§ 9 
Kary umowne 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) za nieterminową dostawę autobusów EV12 wraz z dokumentacją i dokumentami wyspecyfikowanymi w 

§ 4 pkt 1 lit a niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

wartości niezrealizowanej w terminie dostawy (lub części tej dostawy) należnego z tej dostawy (lub części 

tej dostawy) wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za nieterminową dostawę autobusów EV18 wraz z dokumentacją i dokumentami wyspecyfikowanymi w 

§ 4 pkt 1 lit a niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

wartości niezrealizowanej w terminie dostawy (lub części tej dostawy) należnego z tej dostawy (lub części 

tej dostawy) wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

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, 

4) w przypadku gdy zwłoka, o której mowa w pkt. 1 lub (i) w pkt. 2 lub (i) w pkt. 3 przekroczy 60 dni: 

a) wysokość kar umownych, obliczonych zgodnie z pkt. 1 lub (i) z pkt. 2 lub (i) w pkt. 3, ulega 

podwojeniu, tj. w 60 dniu zwłoki wysokość naliczonej dotychczas kary pozostaje bez zmian, 

natomiast od 61 dnia zwłoki stawka za każdy dzień przekroczenia tego terminu wykonania umowy 

zostaje podwojona w odniesieniu do danego dnia zwłoki ponad 60 dniowy termin,  

b) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 
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5) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % całkowitej wartości przedmiotu umowy netto, o której 

mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, 

4) wynikające z Warunków Obsługi Gwarancyjnej Autobusów  (WOGA) oraz Warunków Obsługi 

Gwarancyjnej Ładowarek  (WOGŁ), 

5) za nieterminowe dostarczenie dokumentacji i urządzeń, o których mowa w § 4 pkt 1 lit b i c lub (i)  pkt 2 

litera od b) do d), lub (i) pkt 3 lub (i) pkt 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości   5000,00 zł za sam fakt wystąpienia zwłoki; kara z tytułu dostarczenia dokumentacji 

może być również naliczona, gdy w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy okaże się, że dostarczona 

dokumentacja nie odpowiada stanowi faktycznemu przedmiotu umowy, o ile Wykonawca nie przedłożył 

Zamawiającemu, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie( nie krótszym niż 7 dni), prawidłowej 

dokumentacji w formie i w ilości przewidzianej pierwotnie w umowie dla tej dokumentacji. 

Zapłacenie tej kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia tej dokumentacji i tych urządzeń, 

6) za nieterminową realizację obowiązku wynikającego § 5 ust. 1 pkt 5 lit b Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od 

ósmego dnia kalendarzowego, licząc od dnia zgłoszenia 

7) suma kar umownych wynikających z przedmiotowej umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitej 

wartości przedmiotu umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.” 

 

- zapis po zmianie: 

„§ 9 
Kary umowne 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) za nieterminową dostawę autobusów EV12 wraz z dokumentacją i dokumentami wyspecyfikowanymi w 

§ 4 pkt 1 lit a niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

wartości niezrealizowanej w terminie dostawy (lub części tej dostawy) należnego z tej dostawy (lub części 

tej dostawy) wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za nieterminową dostawę autobusów EV18 wraz z dokumentacją i dokumentami wyspecyfikowanymi w 

§ 4 pkt 1 lit a niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

wartości niezrealizowanej w terminie dostawy (lub części tej dostawy) należnego z tej dostawy (lub części 

tej dostawy) wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

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, 

4) w przypadku gdy zwłoka, o której mowa w pkt. 1 lub (i) w pkt. 2 lub (i) w pkt. 3 przekroczy 60 dni: 

c) wysokość kar umownych, obliczonych zgodnie z pkt. 1 lub (i) z pkt. 2 lub (i) w pkt. 3, ulega 

podwojeniu, tj. w 60 dniu zwłoki wysokość naliczonej dotychczas kary pozostaje bez zmian, 

natomiast od 61 dnia zwłoki stawka za każdy dzień przekroczenia tego terminu wykonania umowy 

zostaje podwojona w odniesieniu do danego dnia zwłoki ponad 60 dniowy termin,  

d) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 

5) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % całkowitej wartości przedmiotu umowy netto, o której 

mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, 

6) wynikające z Warunków Obsługi Gwarancyjnej Autobusów  (WOGA) oraz Warunków Obsługi 

Gwarancyjnej Ładowarek  (WOGŁ), 

7) za nieterminowe dostarczenie dokumentacji i urządzeń, o których mowa w § 4 pkt 1 lit b i c lub (i)  pkt 2 

litera od b) do d), lub (i) pkt 3 lub (i) pkt 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości   5000,00 zł za sam fakt wystąpienia zwłoki; kara z tytułu dostarczenia dokumentacji 
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może być również naliczona, gdy w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy okaże się, że dostarczona 

dokumentacja nie odpowiada stanowi faktycznemu przedmiotu umowy, o ile Wykonawca nie przedłożył 

Zamawiającemu, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie( nie krótszym niż 7 dni), prawidłowej 

dokumentacji w formie i w ilości przewidzianej pierwotnie w umowie dla tej dokumentacji. 

Zapłacenie tej kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia tej dokumentacji i tych urządzeń, 

8) za nieterminową realizację obowiązku wynikającego § 5 ust. 1 pkt 5 lit b Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od 

ósmego dnia kalendarzowego, licząc od dnia zgłoszenia 

9) suma kar umownych wynikających z przedmiotowej umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitej 

wartości przedmiotu umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.” 

 

 

30. Zamawiający we wzorze Umowy par. 9 pisze:  
4) za nieterminową dostawę autobusów EV12 wraz z dokumentacją i dokumentami wyspecyfikowanymi 

w § 4 pkt 1 lit a niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 

% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy (lub części tej dostawy) należnego z tej dostawy (lub 

części tej dostawy) wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

5) za nieterminową dostawę autobusów EV18 wraz z dokumentacją i dokumentami wyspecyfikowanymi 

w § 4 pkt 1 lit a niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 

% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy (lub części tej dostawy) należnego z tej dostawy (lub 

części tej dostawy) wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  

 

Prosimy o obniżenie kar umownych w w/w punktach z 0,1 % na 0,05% wartości 

niezrealizowanej w terminie dostawy (lub części tej dostawy) należnego z tej dostawy (lub 

części tej dostawy) wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

 

31. W Zał. nr 10 do SWZ par. 2 ust. 1, pkt 1, litera a, Zamawiający napisał: 

W ramach realizacji postanowień WOGA Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) przeszkolenia na własny koszt, w siedzibie Zamawiającego pracowników 

Zamawiającego, w zakresie umożliwiającym: 

a) prawidłowe wykonywanie:  diagnostyki błędów i usterek, obsług technicznych i napraw 

gwarancyjnych  autobusów  (łącznie do przeszkolenia będzie  13 pracowników Zamawiającego) 

oraz dostarczenia szkolonym pracownikom niezbędnych materiałów szkoleniowych 

 

Prosimy o potwierdzenie, że osoby delegowane do pracy przy autobusach elektrycznych 

posiadają  uprawnienia SEP grupy I do 1 kV w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i 

elektrycznych.  
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Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy potwierdza, że pracownicy 

skierowani na szkolenie w zakresie elektrycznego układu napędowego oraz magazynu energii 

i urządzeń z niego zasilanych będą posiadali uprawnienia SEP G1 ( D+E)  do 1 kV  - część 

pracowników oraz SEP G1 ( E)  do 1 kV reszta skierowanych na szkolenie pracowników.  

 

 

32. W Zał. nr 10 do SWZ par. 7, ust. 1 Zamawiający napisał: 

„W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bieżący dostęp (od ręki) do 

części zamiennych dla potrzeb wykonania napraw gwarancyjnych poprzez skład konsygnacyjny 

/ lub magazyn depozytowy (o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 17 WOGA) lub w przypadku braku 

tych części na składzie konsygnacyjnym / lub magazynie depozytowym Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie Zamawiającemu w/w części zamienne w ciągu 3 dni, 

licząc od dnia zgłoszenia oraz Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

odpłatnie części do napraw nie podlegających gwarancji lub napraw powypadkowych w ciągu 

10 dni, licząc od dnia zgłoszenia.” 

1.1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc o dniach ma na myśli dzień 

roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, w omawianym przypadku mowa jest o dniach czyli 

od dniach kalendarzowych.  

 

1.2. Prosimy o potwierdzenie, że termin 10 dni na dostarczenie części do napraw 

niepodlegających gwarancji lub napraw powypadkowych odnosi się do części 

występujących w katalogu lub standardowym obrocie, w ilościach jednostkowych, 

z wyłączeniem całych podzespołów, jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, 

przednia oś, elementy kratownicy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, § 7 od ust.1 do ust.3 załącznika nr 10 do SWZ 

szczegółowo i wyczerpująco reguluje te kwestie.   

 

 

33. W Zał. nr 11.1 i 11.2 do SWZ, rozdział 2 punkt 2d, Zamawiający napisał: 

„z gwarancji wyłączone są jedynie: 

- bezpieczniki powyżej 30A, tradycyjne żarówki z włóknem ( nie LED) , paski klinowe, pióra 

wycieraczek,  klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe w zakresie normalnego zużycia 
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eksploatacyjnego, za które uznaje się zużycie wynoszące, co najmniej 24 miesiące eksploatacji 

lub przebieg 120.000 km, w zależności co pierwsze nastąpi, 

 - ogumienie w zakresie normalnego zużycia eksploatacyjnego, za które uznaje się zużycie 

wynoszące, co najmniej 30 miesięcy eksploatacji lub przebieg 150.000 km, w zależności co 

pierwsze nastąpi” 

 

Czy zamawiający zgodzi się na rozszerzenie powyższej listy o pozostałe materiały 

eksploatacyjne oraz części ulegające zużyciu takie jak: 

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi) 

- szkło przy uszkodzeniach mechanicznych 

- akumulatory (poza wadami fabrycznymi) 

- wkłady filtrów 

- oleje smary i płyny eksploatacyjne 

oraz napraw powstałych w wyniku uszkodzeń na skutek: 

-działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, żwir, grad, 

osady chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki 

roślinne itp., 

-uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji oraz będących wynikiem nie 

podjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań naprawczych 

mających na celu ograniczenie skutków awarii, 

-szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. 

Odpowiedź: W swoim zapytaniu Wykonawca podnosi różne rodzaje odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu gwarancji i tak: 

1) Przypadek pierwszy - szkło przy uszkodzeniach mechanicznych – dotyczy uszkodzeń 

mechanicznych,  

 

Zamawiający informuje, że zapisy SWZ dotyczące gwarancji nigdzie w żadnym wypadku 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu uszkodzeń mechanicznych szkła nie określają ani nie 

wymagają. 

 

2) Przypadek drugi: 

 - amortyzatory (poza wadami fabrycznymi), 

- akumulatory (poza wadami fabrycznymi), 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie wyłączeń z gwarancji w tym zakresie. 

 

3) Przypadek trzeci: 

- wkłady filtrów 
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- oleje smary i płyny eksploatacyjne 

 

W tym zakresie Zamawiający informuje, iż ww. elementy objęte są gwarancją do momentu 

pierwszej cyklicznej wymiany zgodnie z harmonogramem obsług technicznych, a w przypadku 

zakupu lub dostarczenia tych elementów przez Wykonawcę dla potrzeb dalszej eksploatacji 

autobusów (zgodnie z wymogami WOGA) elementy te nadal będą objęte gwarancją na 

zasadach wskazanych przez Zamawiającego w WOGA. 

 

4) Przypadek czwarty: oraz napraw powstałych w wyniku uszkodzeń na skutek: 

-działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, żwir, 

grad, osady chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), 

kwasy, soki roślinne itp., 

 

W tym zakresie Zamawiający informuje, że autobusy muszą być odporne na warunki 

atmosferyczne występujące u Zamawiającego oraz na typowe środki wykorzystywane do 

zimowego utrzymywania dróg. Ponadto kwestie  uszkodzeń mechanicznych pochodzących od 

kamieni itp. Zamawiający uregulował w zastrzeżeniach do gwarancji zawartych między innymi 

w § 5 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 9 do SWZ. 

 

 

 

5) Przypadek piąty:  

-uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji oraz będących wynikiem nie 

podjęcia przez Zamawiającego, 

-szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.  

 

Zamawiający informuje, że zapisy SWZ dotyczące gwarancji nigdzie, w żadnym wypadku 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu w/w uszkodzeń ani nie określają ani nie wymagają. 

 

6) Przypadek szósty: uszkodzeń będących wynikiem nie podjęcia przez 

Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań naprawczych mających 

na celu ograniczenie skutków awarii, 

 

Zamawiający informuje, że jako przewoźnik z wieloletnim doświadczeniem nie będzie 

świadomie eksploatował autobusów niesprawnych lub w których występują awarie lub usterki 

co wyklucza wyżej opisany przez Wykonawcę przypadek.   
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34. W Zał. nr 10 do SWZ, par 8, ust. 1 Zamawiający napisał: 

„1. Wykonawca, po wystąpieniu usterek masowych, zobowiązuje się: 

b)do wykonania w terminie 30 dni profilaktycznej naprawy/wymiany uszkodzonego podzespołu 

(elementu) w pozostałej partii dostarczonych autobusów (w których usterka masowa jeszcze nie 

wystąpiła).” 

 

Zamawiający oczekuje, że Wada Seryjna będzie usunięta we wszystkich autobusach 

niezależnie od tego czy wada w nich wystąpiła. Nie można usunąć wady która jeszcze się nie 

pojawiła, dlatego prosimy doprecyzować, że Wykonawca zweryfikuje możliwość wystąpienia 

wady w pozostałych autobusach i w porozumieniu z Zamawiającym podejmie odpowiednie 

środki zaradcze w celu nie pojawienia się wady w pozostałych pojazdach. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy informuje, że ww. przypadku 

Zamawiający wymaga działań prewencyjnych jakimi jest profilaktyczna naprawa lub wymiana 

podzespołu (elementu) w pozostałej partii dostarczonych autobusów (w których usterka 

masowa jeszcze nie wystąpiła). Wnioskowana przez Wykonawcę zmiana byłaby sprzeczna z 

celem zapisów zawartych w § 8 załącznika nr 10 do SWZ na co Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

35. W Zał. nr 10 par. 2 ust. 3, litera a, Zamawiający napisał: 

„W ramach realizacji postanowień WOGA Wykonawca zobowiązany będzie do: 

wyposażenia serwisu Zamawiającego w: 

urządzenie/a specjalistyczne (tester przenośny, komputer klasy PC, itp.) wraz z wszelkimi 

adapterami, przyłączami i oprogramowaniem producenta danego podzespołu -umożliwiające 

diagnozowanie systemów elektronicznych odpowiedzialnych za pracę : 

elektrycznego układu napędowego, 

magazynu energii elektrycznej, 

systemu poziomowania zawieszenia i „przyklęku” autobusu, 

układów ABS, ASR lub EBS, 

instalacji elektrycznej, 

urządzenia grzewczego i klimatyzacji, 

drzwi pasażerskich, 

układu wspomagania kierownicy,” 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby do diagnozy wszystkich 

wymienionych układów dostarczyć jedno urządzenie diagnostyczne łączące w sobie wszystkie 

funkcje opisane we wskazanych punktach. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w omawianym przypadku Wykonawca do diagnozy 

wszystkich wymienionych układów dostarczyć może tylko jedno urządzenie diagnostyczne pod 

warunkiem połączenia w tym jednym urządzeniu wszystkich funkcji opisanych w  powyżej 

wskazanych punktach.  

 

 

36. W Zał. nr 10 par. ust. 17, Zamawiający napisał: 

zorganizowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  w terminie do 4 tygodni licząc 

od dnia dostawy autobusów, składu konsygnacyjnego lub magazynu depozytowego części 

zamiennych do dostarczonych autobusów 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu utworzenia składu 

konsygnacyjnego części zamiennych? Jest to dodatkowy koszt, który zostanie doliczony do 

oferty. Jednocześnie Wykonawca potwierdza możliwość dostarczenia części na terenie Polski 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie wniosku Wykonawcy, tym 

samym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

 

37. W Zał. nr 10 paragraf 2 ustęp 13 Zamawiający napisał: 

rozpatrywania w terminie do 7 dni wniosków Zamawiającego składanych  zgodnie z 

postanowieniami § 5 ust 1 pkt 8, 8) -przesyłania wniosków rozliczeniowych oraz faktur za 

wykonane we własnym zakresie obsługi techniczne, naprawy gwarancyjne lub naprawy 

powypadkowe, Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania napraw gwarancyjnych z 

Wykonawcą w elektronicznym systemie gwarancyjnym działającym online lub też w  innym 

systemie  udostępnionym bezpłatnie przez Wykonawcę do tego celu. 

 

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrywania wniosków Zamawiającego z 7 dni do 21 dni 

kalendarzowych. Różny stopień skomplikowania tychże, często uniemożliwia pełne 

zapoznanie się, a co za tym idzie rzetelną ocenę wniosku w czasie wymaganym przez 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

38. W Zał. nr 10 paragraf 2 ustęp 1 Zamawiający napisał: 

„W ramach realizacji postanowień WOGA Wykonawca zobowiązany będzie do: 
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6)w okresie gwarancji na cały autobus , zapłacenia kar za nieterminowe dostarczenie części do 

napraw gwarancyjnych w kwocie odpowiadającej równowartości w złotych polskich 100 euro 

(według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień naliczenia 

kary), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od: 

czwartego dnia licząc od daty zgłoszenia - dotyczy części do napraw gwarancyjnych, 

jedenastego dnia licząc od daty zgłoszenia - dotyczy części do napraw nie podlegających 

gwarancji lub powypadkowych, 

7)po upływie okresu gwarancji na cały autobus zapłacenia kar za nieterminowe dostarczenie 

części do napraw nie podlegających gwarancji lub do napraw  powypadkowych w kwocie, 

odpowiadającej równowartości w złotych polskich 20 euro (według średniego kursu NBP z 

ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień naliczenia kary), za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, począwszy od jedenastego dnia licząc od daty zgłoszenia,” 

 

1.1. Prosimy o potwierdzenie, że kara będzie naliczana tylko w przypadku opóźnienia 

dostawy części wymaganych do naprawy pojazdu wyłączonego z eksploatacji z 

powodu usterki. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 

1.2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie naliczał kary za każdy dzień 

roboczy zwłoki, tj od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 

1.3. Prosimy o potwierdzenie, że termin 11 na dostarczenie części do napraw 

niepodlegających gwarancji dotyczy części występujących w katalogu lub 

standardowym obrocie, w ilościach jednostkowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza 

 

Ponadto odpowiadając na ww. pytania Zamawiający informuje, że kwestie będące 

przedmiotem pytań są jednoznacznie i wyczerpująco opisane w załączniku nr 10 do SWZ.  

 

 

39. W Zał. nr 10 par. 3 ust. 2, Zamawiający napisał: 

„Wykonawca zobowiązuje się do: 
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4)pokrycia kosztów holowania autobusu lub przewozu autobusu na lawecie specjalistycznej do 

zewnętrznej ASO, jeżeli reklamowane uszkodzenie ( lub charakter kampanii serwisowej) 

uniemożliwia poruszanie się autobusem po drogach publicznych za pomocą własnego napędu 

lub zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i pokrycia kosztów powrotu z zewnętrznego  

 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zostanie obciążony kosztami holowania jedynie w 

przypadku gdy zdecyduje się na wykonanie naprawy gwarancyjnej, jak i naprawy 

gwarancyjnej, na którą wykonawca nie udzielił Zamawiającemu autoryzacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie 

Wykonawcy albowiem w pierwszej części pytania Wykonawca wskazuje inne zapisy 

załącznika nr 10 (§ 3 ust.2) niż w kolejnej części pytania tj. pkt 4 . Ponadto zapisy § 3 do ust. 2 

nie mają związku z udzieloną lub nieudzieloną Zamawiającemu autoryzacją na dany podzespół 

– tego typu regulację Zamawiający zawarł w dopiero  § 3 do ust.3 i 4 załącznika nr 10 do SWZ. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

40. W Zał. 3 do SWZ, par. 5 Zamawiający opisał szereg kar umownych. Czy Zamawiający 

zgodzi się na zmianę sposobu naliczenia kar z dni kalendarzowych na dni robocze, tj. 

dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie wniosku Wykonawcy, tym 

samym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

41. W Zał. nr 11.1 i 11.2 do SWZ, rozdział 2 pkt, Zamawiający napisał: 

w celu ustalenia faktycznej pojemności magazynu energii i porównania jej z wymaganą 

wartością energii dostępnej dla Zamawiającego, wykonawca wg poniższych zasad i na własny 

koszt, przeprowadzi badania (zwane dalej badaniem) tego parametru przez niezależne 

laboratorium posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub w przez inną 

upoważnioną do tego typu badań jednostkę, wyniki badań wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni od ich uzyskania, badania należy przeprowadzić co 

najmniej dwukrotnie: w połowie okresu gwarancji na magazyn energii oraz na 6 miesięcy przed 

upływem gwarancji na magazyn energii: 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wykonania takich badań przez 

wykwalifikowany personel producenta pojazdu własnym sprzętem pomiarowym ?  

Pozostawienie zapisu w obecnej formie spowoduje wzrost ceny ofertowej. Z naszego 
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doświadczenia wynika, że łączny koszt wykonania pomiaru pojemności magazynu energii 

autobusu elektrycznego zleconego do niezależnej jednostki upoważnionej do przeprowadzenia 

tego typu badań wynosi aktualnie kilkanaście tys. zł jednorazowo w jednym autobusie. Do tego 

potrzebne jest wyłączenie każdego pojazdu z obsługi linii na 2 do 4 dni w celu przygotowania 

go do badań oraz udostępnienie ładowarek na kilka godzin. Prosimy o potwierdzenie, że taki 

pomiar może odbywać się w zajezdniach Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pomiar ww. parametrów może odbywać się w 

zajezdni Zamawiającego, w pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na 

uwzględnienie wniosku Wykonawcy, tym samym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

42. W Zał. nr 11.1 i 11.2 do SWZ rozdział 2 pkt 1d, Zamawiający napisał: 

na magazyn energii elektrycznej, w którym gromadzona jest energia elektryczna, elektrycznego 

układu napędowego minimum 72 miesiące  

 

1.1. Żywotność baterii trakcyjnych jest obliczana na podstawie wielu parametrów 

eksploatacyjnych m.in. okresu użytkowania oraz średniego, planowanego przebiegu 

rocznego. Ograniczenie gwarancji na baterie trakcyjne jedynie poprzez kryterium 

czasowe może mieć wpływ na końcową cenę oferty. Dlatego prosimy o dodanie 

również maksymalnego limitu przebiegu dla wymaganej gwarancji na baterie, 

bazując na średnim, planowanym przebiegu rocznym dla pojazdów objętych 

postępowaniem. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie wniosku Wykonawcy, tym 

samym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że zakładany 

średnioroczny przebieg autobusów EV12  i EV18  wynosi od 25000 do 35000 km na autobus. 

 

1.2. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania gwarancyjne na magazyn energii, kończą 

się z dniem upływu okresu gwarancyjnego zaoferowanego przez Wykonawcę na 

magazyn energii, niezależnie czy i ile razy były wymieniane poszczególne elementy 

systemu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

1.3. Prosimy o potwierdzenie, że baterie w przypadku konieczności ich wymiany zostaną 

zwrócone nieodpłatnie Wykonawcy. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kwestie dotyczące wymontowanych wadliwych 

części, pochodzących z napraw gwarancyjnych reguluje  § 7 ust.5 załącznika nr 10 do SWZ. 

 

43. W Zał. nr 10 do SWZ, par. 2, ust. 1 pkt 15 napisał: 

W okresie gwarancji na cały autobus wykonania we własnym zakresie: 

a) tzw. zerowego przeglądu technicznego , 

b) pierwszego cyklicznego przeglądu technicznego występującego po przeglądzie, o 

którym mowa w pkt a, lub pokryciu kosztów ich wykonania (materiały, robocizna) w 

dostarczanych autobusach, 

 

oraz w Zał. 10 do SWZ, par. 5, ust. 1, pkt. 3: 

Z zastrzeżeniem ust. 2 w ramach realizacji postanowień WOGA Zamawiający zobowiązany 

będzie do : 

wykonywania obsług technicznych, zgodnie z przekazaną instrukcją obsługi przez Wykonawcę 

i innych jego wytycznych przekazanych na piśmie, 

 

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji Zamawiający będzie pokrywał koszty 

wymaganych przeglądów serwisowych wynikających z planu przeglądów (poza zerowym i 1. 

cyklicznym) oraz że obsługa okresowa (typu kontrola, sprawdzenie) podczas której nie jest 

wymagana wymiana części, tj. codzienna, tygodniowa, miesięczna, kwartalna itd. będzie także 

wykonywana przez Zamawiającego we własnym zakresie na jego koszt. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kwestie omawiane w pytania reguluje  § 2 ust. 1 pkt 

15 i 16 załącznika nr 10 do SWZ gdzie są opisane wszelkie obowiązki Wykonawcy oraz  

wyłączenia i odstępstwa, które stanowią katalog zamknięty. Odnosząc się do cytowanego przez 

Wykonawcę zapisu z §5, ust. 1, pkt. 3 WOGA Zamawiający informuje, że dotyczy on 

generalnej zasady wykonywania obsług technicznych przez Zamawiającego, tj. „wykonywania 

obsług technicznych  zgodnie z przekazaną instrukcją obsługi przez Wykonawcę i innych jego 

wytycznych przekazanych na piśmie” 

 

 

44. Zamawiający w załączniku nr 11.1 oraz 11.2 do SWZ w Tabeli pkt. 7.3. pisze:  

„a) przystosowana do przewozu wózka inwalidzkiego lub dziecięcego, zaopatrzona w przyciski 

w kolorze niebieskim z piktogramem wózka dziecięcego i wózka inwalidzkiego sygnalizujące 

kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez „osobę poruszająca się na wózku” lub „matkę z 

dzieckiem”, dodatkowo przyciski: 

−     o wyczuwalnym skoku pracy, 
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− podświetlane w sposób następujący: przycisk na stałe podświetlany ma być w kolorze 

zielonym, a po jego aktywacji (naciśnięciu) przez pasażera, zmieniający kolor 

podświetlenia na kolor czerwony; podświetlenie to (na kolor czerwony) ma być aktywne 

do momentu otwarcia drzwi,” 

 

1.1.Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje 1 wspólny przycisk dla wózka 

inwalidzkiego oraz dziecięcego? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

1.2.Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie z przyciskiem sensorycznym? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

1.3.Czy Zamawiający zaakceptuje chwilowe podświetlenie na czerwono po wciśnięciu 

przycisku? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

1.4.Prosimy o informację czy po wciśnięciu przycisku inwalidy oraz otwarciu drzwi, drzwi 

mają pozostać otwarte do momentu ręcznego ich zamknięcia? 

 

Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zmawiający informuje, że system 

sterowania drzwiami nie dopuszcza automatycznego ( bez ingerencji kierowcy) zamykania 

drzwi – bez względu na przyczynę (sposób) ich otwarcia. 

 

 

45. Zamawiający w załączniku nr 11.1 oraz 11.2 do SWZ w Tabeli pkt. 7.7. pisze: 

„przy przednim pomoście (kabinie kierowcy) należy zamontować poręcz - wahadłową barierkę 

poziomą automatycznie powracające do pozycji środkowej (zamykającej przejście), 

odchylającą się w obie strony  ograniczającą w pewnym stopniu pasażerom przejście z 

przestrzeni pasażerskiej za kabiną kierowcy na przedni pomost, wahadłowa barierka pozioma 

musi posiadać ograniczniki zabezpieczające przed nadmiernym ich wychyleniem 

uniemożliwiające uderzenie barierką pasażerów zajmujących pierwsze siedzenia;” 

Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje poręcz teleskopową? 

 

Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zmawiający informuje, że wymogi SWZ 

nie wykluczają takiego rozwiązania technicznego. 
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46. Zamawiający w załączniku nr 11.1 oraz 11.2 do SWZ w Tabeli pkt. 16.2. b) pisze: 

„posiadający system ostrzegawczy informujący kierowcę sygnałem akustycznym oraz 

komunikatem na desce rozdzielczej o niezałączonym hamulcu postojowym w przypadku 

otwarcia drzwi kabiny kierowcy,” 

 

1.1 Prosimy o informację czy Zamawiający zrezygnuje z komunikatu na desce odnośnie 

niezaciągniętego hamulca ręcznego? Sygnał akustyczny ma wystarczające natężenie 

dźwięku.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zrezygnuje z komunikatu na desce rozdzielczej 

odnośnie niezaciągniętego hamulca ręcznego albowiem kierujący musi mieć wiedzę jaka 

przyczyna generuje sygnał dźwiękowy. 

 

1.2 Prosimy o informację czy sygnalizacja ma występować zawsze, czy tylko przy wyłączonej 

stacyjce? 

Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zmawiający informuje, że sygnalizacja 

ma występować wyłącznie przy włączonej stacyjce. 

 

 

47. Zamawiający w załączniku nr 11.1 oraz 11.2 do SWZ w Tabeli pkt. 17.1. pisze: 

„ze wspomaganiem działającym zarówno w czasie jazdy jak i na postoju z załączonym 

napędem, wyposażony w przyłącze diagnostyczne,” 

 

Czy Zamawiający zaakceptuje diagnozowanie wspomagania kierowcy poprzez gniazdo OBD? 

 

Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zmawiający informuje, że wymogi SWZ 

nie wykluczają takiego rozwiązania technicznego. 

 

 

48. Zamawiający w załączniku nr 11.1 oraz 11.2 do SWZ w Tabeli pkt. 23.14. pisze: 

„w kabinie kierowcy należy przewidzieć miejsce i zamontować pulpit z uchwytem pod rozkłady 

jazdy (format A4), pulpit winien posiadać niezależne od głównego oświetlania kabiny kierowcy 

źródło świtała- zalecana lampka na tzw „gęsiej szyjce”, ( miejsce montażu winno być 

uzgodnione z Zamawiającym  w trakcie procesu produkcyjnego autobusów),” 
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Czy Zamawiający zaakceptuje uchwyt pod rozkład jazdy formatu A5? Format A4 może 

przesłaniać widoczność kierowcy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaakceptuje uchwyt pod rozkład jazdy formatu A5. 

 

 

49. W pkt 8. Dokumentu: Załącznik nr 13 do SWZ – Szczegółowy opis oferowanych 

przez Wykonawcę ładowarek Plug-in. Zamawiający pisze m.in. Ładowarka Plug-in 

zostanie dostarczona, rozładowana, posadowiona na uprzednio osadzonej i 

wypoziomowanej przez Wykonawcę prefabrykowanej płycie betonowej (osadzonej w 

gruncie  na odpowiedniej dla wagi ładowarki Plug-in podbudowie) w wyznaczonym 

przez Zamawiającego miejscu i podłączona do instalacji elektrycznej uprzednio 

przygotowanej przez Zmawiającego znormalizowane gniazdo trójfazowe 125A 

zabudowane na rozdzielni elektrycznej (lub inne o uzgodnionych z Zamawiającym na 

etapie podpisania (lub realizacji) umowy parametrach). 

 

 W przypadku ładowarki 120kW, maksymalny prąd pobierany z sieci 

 energetycznej przekracza 180A, w związku z powyższym sądzimy, że 

 Zamawiający pomyłkowo zaproponował złącze 125A, które nie jest odpowiednie.  

  

 Czy Zamawiający, w miejsce planowanego gniazda 125A zabudowanego na 

 rozdzielni elektrycznej, dopuści podłączenie ładowarki do instalacji 

 energetycznej z wykorzystaniem puszki przyłączeniowej wyposażonej w zaciski 

 śrubowe o odpowiednich parametrach, którą wcześniej Zamawiający 

 przygotuje? 

 

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

układ podłączenia zasilania ładowarki Plug-in zostanie uzgodniony na etapie podpisania (lub 

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.  

 

Uwzględniając powyższe Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie zaproponowane 

przez Wykonawcę. 



 

Strona 40 z 40 
 

NIP: 922-23-13-158 

REGON: 950408091 

BDO: 000167192 

Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Izbicy, Oddział Izbica 19 9610 0002 2007 0031 6286 0001 

www.mzk.zamosc.pl 

Miejski Zakład Komunikacji 
Sp. z o.o. w Zamościu 
ul. Lipowa 5 
22-400 Zamość 
tel./fax: 84 638 45 57 
e-mail: mzk@mzk.zamosc.pl 

 

  

Pytania i udzielone odpowiedzi oraz zmiany w treści SWZ stanowią integralną część 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i są obowiązujące. 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 


