
sygnatura postępowania: ZP/2/PN/2019 

Malbork, 29/10/2019 

 

 

MODYFIKACJA  SIWZ 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 134 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienia sektorowe) o 

wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 PZP  ( 443 000 euro ) na Dostawę autobusów elektrycznych i systemu ładowania na rzecz 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.  

 

 

W związku z wyjaśnieniami nr 5 do treści SIWZ z dn. 29/10/2019 r., działając na podstawie art. 38 ust. 

4 „Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych”, Zamawiający modyfikuje treść 

Specyfikacji w następującym zakresie: 

 

1. W rozdziale 1 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w pkt 1.2.2. zmienia się zapis na  

„ Dostawę, montaż i uruchomienie trzech dwuwyjściowych stacjonarnych stacji wolnego 

ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym, o mocy wyjściowej minimum 80 kW 

każda.”  

2. W rozdziale 1 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w pkt III TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA zmienia się termin realizacji do dn. 30/11/2020 dla obu części zamówienia  

3. W rozdziale 2 (Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia) SIWZ 

zmienia się warunek udziału posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie 

części 2:  

 

4. W rozdziale 7 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) w pkt. 1.2. zmienia się 

termin składania ofert na dzień na dzień 21/11/2019 roku, o godz. 12:00, 

 

5. W rozdziale 7 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) w pkt. 2.1. zmienia się 

termin otwarcia ofert na dzień 21/11/2019 roku, o godz. 12:00, 

 

Opis wymagań 

 

Część nr 2 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że, wykonał,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie (umowa) 

polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu nie mniej niż dwuwyjściowej stacji 

ładowania autobusów elektrycznych o mocy wyjściowej minimum 190 kW oraz 

przenośnej o mocy minimum 80 kW o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 

800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych. 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(11)ust(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(11)ust(8)&cm=DOCUMENT


Działając na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 1 www Ustawy, ww zmiany powodują zmianę treści ogłoszenia 

o zamówieniu i zostają przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej.   

 

 

 

 


