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Zamość, dnia 26 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. W załączniku 11.3 (rozdział IV. Punkt 7) pisze, że należy przyjąć iż ładowarka będzie 

eksploatowana bez zadaszenia. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie 41, punkt 4 zamawiający 

wymaga osłony z plexi lub podobnego materiału.  

Wnioskujemy o rezygnację przez Zamawiającego z wymogu osłony z plexi, gdyż generuje to 

dodatkowe koszty, a jednocześnie wymóg stopnia ochrony obudowy IP54 (wraz z IP23 dla 

systemu wentylacji) zabezpieczają interesy Zamawiającego w kwestii ochrony ładowarki przed 

warunkami atmosferycznymi.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający, wymagając dodatkowej 

osłony z plexi lub podobnego materiału wziął pod uwagę kwestie użytkowania ładowarki takie 

jak np.: konieczność odśnieżania ładowarki nie osłoniętej podczas opadów śniegu, czego 

zamawiający chce uniknąć. 

 

 

 

2. Dodatkowo prosimy o informację, w jaki sposób Zamawiający przewiduje zabezpieczenie 

ładowarek przez uszkodzeniami mechanicznymi, tak, aby spełnić wymagania rozporządzenia 

ministra energii w sprawie wymagań technicznych stacji ładowania i punktów ładowania (wg 

§ 8.1):  
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„8. 1. Urządzenia chroni się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez zapewnienie: 1) 

usytuowania urządzenia w sposób pozwalający uniknąć jego uszkodzenia w wyniku najechania 

pojazdem lub 2) dodatkowych środków ochrony mechanicznej, takich jak odboje, słupki lub 

bariery”.  

Wnioskujemy o wyrażenie zgody na zastosowanie większych płyt betonowych (zgodnie z 

załącznikiem 11.3 Zamawiający dopuszcza płyty 1600x900mm), które będą stanowiły 

podwyższenie dla ładowarek oraz jednocześnie będą odbojem zabezpieczającym przed 

najechaniem pojazdu, co pozwoli na spełnienie wymagań z rozporządzenia ME. 

Odpowiedź:  Odpowiadając na pierwszą część pytania Wykonawcy, Zamawiający informuje, 

że sposób zabezpieczenia ładowarek przed uszkodzeniami mechanicznymi tak, aby spełniało 

ono wymagania rozporządzenia ministra energii w sprawie wymagań technicznych stacji 

ładowania i punktów ładowania zostanie uzgodnione z Wykonawcą na etapie podpisania lub 

realizacji umowy. 

Odpowiadając na drugą część pytania Wykonawcy, Zamawiający informuje, że wyraża zgodę 

na zastosowanie  płyt betonowych o wymiarach większych niż 1600x900mm+15%, pod 

warunkiem że będą one zapewniać ochronę  przed uszkodzeniami mechanicznymi ładowarki 

Plug-in zgodnie z postanowieniami ww rozporządzenia, w związku z tym Zamawiający 

zmienia zapisy w wierszu 3,  tabeli 3 zamieszczonej w rozdziale V załącznika nr 11.3 do SWZ 

w następujący sposób: 

- obecny zapis 

2. (...) (...) 

 

3. Maksymalne wymiary 

prefabrykowanych płyt 

betonowych w miejscu 

posadowienia w gruncie  

[mm]. 

1600 x 900 +15% 

- zapis po zmianie 

2. (...) (...) 

 

3. Maksymalne wymiary 

prefabrykowanych płyt 

betonowych w miejscu 

1600 x 900 +15%, Zamawiający dopuści 

również zastosowanie  prefabrykowanych płyt 

betonowych o wymiarach większych niż 1600 x 
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posadowienia w gruncie  

[mm]. 

900mm +15%, pod warunkiem że będą one 

zapewniać ochronę  przed uszkodzeniami 

mechanicznymi ładowarki Plug-in zgodnie z 

postanowieniami RME 

 

 

 

 

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

Specyfikacji Warunków Zamówienia i są obowiązujące 
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