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Projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” – realizowany w ramach konkursu dotacji 
„HUMAN SMART CITES”. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014 – 2020.  Nr umowy DPT/BDG-II/POPT/115/19 z dnia 12 lipca 2019 r. – ze Skarbem Państwa – Ministrem Inwestycji 
i Rozwoju 

Przemyśl, 24.01.2022 r. 

ZP.271.2.1.2022 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

Dotyczy postępowania pn. „SAFE CITY – BEZPIECZNE MIASTO PRZEMYŚL JAKO ELEMENT 
KONCEPCJI SMART CITY” - INSTALACJA PILOTAŻOWA 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 
zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach. 
 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie masztu 12m sześciokątnego, zamiast masztu składającego się z 6 odrębnych 
słupów? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania masztu 12 m sześciokątnego, zamiast masztu składającego 
się z 6 odrębnych słupów ze względu na rozwiązania uzgodnione wstępnie i zatwierdzone decyzją 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. 

Pytanie nr 2 

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 9 lutego 2022. Prośbę swa uzasadniamy 

terminem, na który wyznaczono składanie ofert. Przypada on w okresie, w którym znaczna część 

pracowników wykonawcy i potencjalnych podwykonawców przebywa na feriach zimowych lub też jest 

objęta obowiązkiem kwarantanny/izolacji (ponad 800 tyś osób). Powyższe okoliczności uniemożliwiają 

przeprowadzenie wizji lokalnych i przygotowanie oferty. W związku z powyższym prośba o wydłużenie 

terminu składania ofert jest uzasadniona 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu. 

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym 
postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp wyjaśnienia umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

www.platformazakupowa.pl  

http://www.przemysl.pl/
mailto:kancelaria@um.przemysl.pl
http://www.platformazakupowa.pl/
M. Baran
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA


		2022-01-24T14:38:35+0100
	Marian Piotr Baran




