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L.dz. 2140/12/22/DM 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   
w oparciu o przepisy  dotyczące zamówień sektorowych na świadczenie usług  kierowania autobusami 
komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o. o. w Świerklańcu 
(nr sprawy: 20/ZPS/PKMS/11/2022) 
 
 
 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej 
jako Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
sektorowego, dokonuje zmiany dot. wymaganej ilości kierowców w poszczególnych częściach 
zamówienia (SWZ rozdz. III pkt.2). 

Powyższa zmiana nie naruszy zasad równego traktowania wykonawców, nie wpłynie na 
obniżenie jakości realizowanego zamówienia, a może przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności.  
 
W związku z powyższym zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie: 
 
Rozdz. III pkt. 2.2.1 SWZ Część I o treści: 
„Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o.  
w Świerklańcu na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na 
obszarze Tarnowskie Góry (linie 80, 288, M107, również możliwość obsługi linii 
3,5,19,64,87,94,129,203,207 i 289)  w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi, w ilości 617.600 
wzkm. 
 
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 20 kierowców posiadających 
określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. 
Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.” 
 
Otrzymuje brzmienie: 
„Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o.  
w Świerklańcu na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na 
obszarze Tarnowskie Góry (linie 80, 288, M107, również możliwość obsługi linii 
3,5,19,64,87,94,129,203,207 i 289)  w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi, w ilości 617.600 
wzkm. 
 
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 11 kierowców posiadających 
określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. 
Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.” 
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Rozdz. III pkt. 2.2.2 SWZ Część II o treści: 
„Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o.  
w Świerklańcu na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na 
obszarze Piekary Śląskie (linie M16, M116, również możliwość obsługi linii 114, 168, 192, 780 i M28)  w 
okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi, w ilości 324.410 wzkm. 
 
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 7 kierowców posiadających 
określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. 
Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.” 
 
Otrzymuje brzmienie: 
„Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o.  
w Świerklańcu na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na 
obszarze Piekary Śląskie (linie M16, M116, również możliwość obsługi linii 114, 168, 192, 780 i M28)  w 
okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi, w ilości 324.410 wzkm. 
 
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 3 kierowców posiadających 
określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. 
Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.” 
 
Rozdz. III pkt. 2.2.3 SWZ Część III o treści: 
„Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o.  
w Świerklańcu na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na 
obszarze Bytom (linia 750 również możliwość obsługi linii M102, M3, T11, T3 i T47) w okresie 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi, w ilości 107.000 wzkm. 
 
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 4 kierowców posiadających 
określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. 
Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.” 
 
Otrzymuje brzmienie: 
„Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o.  
w Świerklańcu na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na 
obszarze Bytom (linia 750 również możliwość obsługi linii M102, M3, T11, T3 i T47) w okresie 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi, w ilości 107.000 wzkm. 
 
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 14 kierowców posiadających 
określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. 
Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.” 
 
Rozdz. III pkt. 2.2.4 SWZ Część IV o treści: 
„Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o.  
w Świerklańcu na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na 
obszarze Świerklaniec (linie M14, M19, również możliwość obsługi linii 17, 173, 179, M11, M23)  w 
okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi, w ilości 750.000 wzkm. 
 
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 13 kierowców posiadających 
określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. 
Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.” 
 
Otrzymuje brzmienie: 
„Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o.  
w Świerklańcu na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na 
obszarze Świerklaniec (linie M14, M19, również możliwość obsługi linii 17, 173, 179, M11, M23)  w 
okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi, w ilości 750.000 wzkm. 
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Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 6 kierowców posiadających 
określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. 
Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.” 
 
 Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie. 
 

Ogłoszenie o sprostowaniu (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) zostało przekazane 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 grudnia 2022 r.  
Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej informację o modyfikacji SWZ w terminie 48 godzin 
od potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia. Ogłoszenie o sprostowaniu zostanie 
udostępnione po jego publikacji.  
 
 
Powyższe modyfikacje stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 
 
 
Załączniki: 

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

    Z poważaniem  
 

                  Członek Zarządu 

                 (-) Waldemar Samsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:  
1. Platforma zakupowa zamawiającego. 

 

 

 


