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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 2019 r. 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: 
Proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:  
1 W związku z zapisem w § 5 pkt. 4 mówiącym o 48 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, 
powstaje pytanie czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich elementów 
stalowych w postaci warstwy cynku ogniowego wg. Normy PNEN-1461.? W naszej ocenie, spełnienie 
wymogu 48 miesięcznej gwarancji wymaga zastosowania zabezpieczenia w postaci cynkowania 
ogniowego wg. powyższej normy.  
2 W związku z zapisem w § 5 pkt. 4 mówiącym o 48 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, 
powstaje pytanie czy Zamawiający wymaga wykonania powłoki malarskiej w postaci malowania 
proszkowego wg palety RAL? 
W naszej ocenie, spełnienie wymogu 48 miesięcznej gwarancji wymaga zastosowania powłoki 
lakierniczej wykonanej w technologii malowania proszkowego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
1. Tak, Zamawiający wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich elementów stalowych  

w postaci warstwy cynku ogniowego wg Normy PNEN-1461. 

2. Tak, Zamawiający wymaga wykonania powłoki malarskiej matowej w postaci malowania  

proszkowego wg palety RAL. 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 
 
 

    Z poważaniem  
 

    Prezes Zarządu   

          (-)Henryk Szudy  
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