
 

 

 

 

DZ.381.UE-1/19                                                                                Lublin dnia 29 marca 2019 r.  
 

 
Wykonawcy 
ubiegający się o udzielenie zamówienia  
 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i 

wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia 

przez okres 48 miesięcy”, Nr sprawy DZ.381.UE-1/19 (Nr ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Dz.U.U.E nr 2019/S 047-108844  z dnia 07.03.2019 r.) 

 
 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ) zwaną dalej Pzp zamawiający, którym jest 
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zwanej dalej s.i.w.z w następującym zakresie: 

 

 

1. W Załączniku nr 1 do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia w 

pkt. 10.3.2. było: Rozmiary Kasowników EMV nie powinny być większe niż 310 x 200 x 

130 mm (wysokość / szerokość / głębokość), po zmianie jest: Rozmiary Kasowników 

EMV nie powinny być większe niż 344 x 200 x 131 mm (wysokość / szerokość / 

głębokość).  

2. W specyfikacja istotnych warunków zamówienia w pkt 5.5.2.2. było: zrealizowanie, 

maksymalnie w ramach dwóch umów w zakresie obsługi operacji związanych z 

pobieraniem i rozliczaniem opłat w transporcie zbiorowym,  transakcji w tym zakresie, o 

łącznym obrocie minimum 10 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli 

okres działalności jest krótszy - w tym okresie, po zmianie jest: zamawiający usuną całą 

treść w brzmieniu powyżej ppkt 5.5.2.2. 

3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 6.3.1.1. było: Wykaz dostaw/usług 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat (dotyczy pkt 5.5.2.1.)/trzech lat (dotyczy 

pkt 5.5.2.2.-5.5.2.4.) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności 

jest krótszy-  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane (wg Załącznika nr 3 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia), po zmianie jest: Wykaz dostaw/usług 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat (dotyczy pkt 5.5.2.1.)/trzech lat (dotyczy 

pkt 5.5.2.3.-5.5.2.4.) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności 



 

 

jest krótszy-  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane (wg Załącznika nr 3 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że na dedykowanej platformie zakupowej do obsługi 

komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami oraz składania 

ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin oraz stronie internetowej 

https://biuletyn.lublin.eu/ztm zamieści:  

a) ujednolicony Załącznik nr 1 do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu 
zamówienia; 
b) Ujednoliconą Specyfikację istotnych warunków zamówienia; 
- uwzględniające zmianę z dnia 29 marca 2019 r.  
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