
 

 

  DZ.381.UE-3/20                                                                         Lublin, dnia 23 marca 2021 r. 

 

Wykonawcy 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę pod nazwą „Zakup taboru do obsługi linii 
komunikacji miejskiej - 7 szt. autobusów elektrycznych mega”(Nr ogłoszenia o zamówieniu 
opublikowanego w Dz.U.U.E nr 2020/S 251- 633368 z dnia 24.12.2020 r.) 
 
 
 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

Zamawiający, którym jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie,  ul. Nałęczowska 14, 20-
701 Lublin na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 
2020 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Zakup taboru do obsługi 
linii komunikacji miejskiej - 7 szt. autobusów elektrycznych mega”, Nr sprawy DZ.381.UE-
3/20  dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym 
zakresie: 

 
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 11.5.3. po zmianie z dnia 09.03.2021 

r.  było: ceny, elektrycznego układu napędowego, maksymalnego prądu ładownia i 

rozładowania ogniw elektrochemicznych baterii trakcyjnych, całkowitą liczbę miejsc 

pasażerskich, o której mowa w pkt 2.2. Specyfikacji technicznej autobusów EV stanowiącej 

Załącznik nr 1 do s.i.w.z., system ogniw fotowoltaicznych, silnik/ silniki trakcyjne, zużycie 

energii elektrycznej przez autobus EV w warunkach ruchu miejskiego, po zmianie jest: 

ceny, gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów wraz z wszystkimi elementami 

stanowiącymi wyposażenie dodatkowe autobusu, elektrycznego układu napędowego, 

maksymalnego prądu ładownia i rozładowania ogniw elektrochemicznych baterii trakcyjnych, 

całkowitą liczbę miejsc pasażerskich, o której mowa w pkt 2.2. Specyfikacji technicznej 

autobusów EV stanowiącej Załącznik nr 1 do s.i.w.z., system ogniw fotowoltaicznych, silnik/ 

silniki trakcyjne, zużycie energii elektrycznej przez autobus EV w warunkach ruchu 

miejskiego, 

 
 
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że na dedykowanej platformie zakupowej do 
obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami 
oraz składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin oraz stronie internetowej 
https://biuletyn.lublin.eu/ztm zamieści:  

- ujednoliconą specyfikację istotnych warunków zamówienia; 
uwzględniającą zmianę z dnia 23 marca 2021 r. 


