
Nr sprawy: PN/UZP/TT /1/2020  str.1/3 
 

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o. o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 
tel. (0…32) 3304 600;  fax (0…32) 3304 601;   e’mail: info@pkm-gliwice.com.pl;   www.pkm-gliwice.com.pl 

NIP 631-21-25-476                 kapitał zakładowy 43 714 500 zł   
Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach,  

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
 

 

 

 
 
 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły od Wykonawców: 

_______________ 

Pytanie nr 119: 

Pkt 2.1.2 – prosimy o wydłużenie terminu do 14, gdyż Wykonawca potrzebuje więcej niż 7 dni  

na przygotowanie poprawnej dokumentacji. 

 

Odpowiedź nr 119: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostarczenia dokumentacji, o którym mowa 

w pkt. 2.1.2 (str. 57 SIWZ), oraz odpowiednio, w pkt. 4.1.2.2 (str. 21 SIWZ) - zmiana nr 19. 

_____ 

 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,  
Sp. z o.o. w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 
 

   

    
   Gliwice, 14 maja 2020 r. 

 
 
 
 

   

  Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

   

  PKM DT/ TT /   1773  / 2020 
 
dot.:  Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą 
ładowania w 2021 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach  - sprawa nr PN/UZP/TT/1/2020 
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Pytanie nr 120: 

Wykonawca zwraca się z prośbą, o zmianę i wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji.  

W ppkt. 4.1.2. określono, że termin dostarczenia dokumentacji - nie później niż do 7 dnia od daty 

podpisania umowy. 

 

Odpowiedź nr 120: 

Wyjaśnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 119. 
 

_____ 

 

Pytanie nr 121: 

Zamawiający w punkcie 4.1.2 SIWZ pisze: 4.1.2 Termin dostarczenia dokumentacji: nie później niż 

do 7 dnia od daty podpisania umowy. Zamawiający w odpowiedziach do SIWZ nie zgodził się  

na wydłużenie terminu do 30 dni. Termin 7 dni jest zdecydowanie zbyt krótkim terminem dlatego 

zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu przynajmniej do 14 dni. 

 

Odpowiedź nr 121: 

Wyjaśnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 119. 
 
_____ 

 

Pytanie nr 122: 

Dotyczy SIWZ Rozdział 5 pkt 5.1.3.2 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wykaże osiągnięcie  

w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie 

przychodu rocznego z działalności wynoszącego co najmniej 22 000 000 zł (słownie: dwadzieścia 

dwa miliony złotych), w tym w obszarze objętym zamówieniem minimum 11 000 000 zł (słownie: 

jedenaście milionów złotych), bez podatku VAT ? 
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Odpowiedź nr 122: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym wprowadza konieczną zmianę  

w pkt. 5.1.3.2 SIWZ (zmiana nr 20). 

_____ 

 

Pytanie nr 123: 

Ze względu na bliski termin składania ofert oraz konieczność udzielenia dodatkowych odpowiedzi  

na pytania, a które to odpowiedzi będą miały istotny wpływ na przygotowanie oferty.  

Z powyższych względów, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 04 czerwca 2020 

roku. 

 

Odpowiedź nr 123: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 03 czerwca 2020 r. 

(zmiana nr 21). 

 

_________________________________ 

 

          

          

          

 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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