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Świerklaniec, 27.05.2022 r. 
 
L.dz. 842/05/22/DT 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   
w oparciu o przepisy  dotyczące zamówień sektorowych na wykonanie i dostawę elementów 
infrastruktury przystankowej   
(nr sprawy: 5/ZPS/PKMS/05/2022) 
 
 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Metropolitalnej  jako Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia sektorowego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść zapytania (pisownia oryginalna) wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego zamieszczono poniżej.  

 
Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów odnośnie wymaganego doświadczenia i dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali 
lub wykonują dostawę łącznie co najmniej 250 sztuk modułowych lub zintegrowanych słupków 
przystankowych z wbudowaną gablotą na rozkłady jazdy lub gablot informacyjnych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów dot. wymaganego doświadczenia. 
 
W związku z powyższym zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie: 
Rozdz. V pkt. 1.4 zdanie pierwsze SWZ o treści: 
„O udzielnie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
należycie wykonał lub wykonuje dostawę łącznie co najmniej 300 sztuk modułowych lub 
zintegrowanych słupków przystankowych z wbudowaną gablotą na rozkłady jazdy lub gablot 
informacyjnych.” 
 
Otrzymuje brzmienie: 
„O udzielnie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
należycie wykonał lub wykonuje dostawę łącznie co najmniej 250 sztuk modułowych lub 
zintegrowanych słupków przystankowych z wbudowaną gablotą na rozkłady jazdy lub gablot 
informacyjnych.” 
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 Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SWZ, działając na podstawie 
art. 137 ust. 6 PZP, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zmieniając 
termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.  
Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2022 godz. 12:00. 
Termin otwarcia ofert – 21 czerwca 2022 roku godz. 12.15. 
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 90 dni tj. do dnia 18 września 2022r.  
 

Ogłoszenie o sprostowaniu (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) zostało przekazane 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27 maja 2022 r. Zgodnie z informacją 
odebraną w potwierdzeniu o przesłaniu sprostowania ogłoszenia, zostanie ono opublikowane na 
stronie TED w dniu 01 czerwca 2022 r. 
Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej odpowiedź na pytanie oraz zmiany treści SWZ  
w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia. Ogłoszenie o sprostowaniu 
zostanie udostępnione po jego publikacji.  
 
 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 
 
 
Załączniki: 

1. Ujednolicona treść specyfikacji warunków zamówienia (na czerwono zaznaczono zmiany). 
 
 
 
 

    Z poważaniem  
 
 

Prezes Zarządu  Członek Zarządu 

      (-)Henryk Szudy  (-) Krzysztof Dudziński 

 


