
 

 

DZ.381.UE-1/19                                                             Lublin dnia 8 kwietnia  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 terminu składania i otwarcia ofert 

 

Zamawiający, którym jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie,                    

ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia                

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze 

zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie 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 dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następującym zakresie: 

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 11 Miejsce oraz termin 

składania i otwarcia ofert w pkt 11.1-11.2 było:  

11.1. Oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy 

złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin do dnia 15.04.2019 r.  do godz. 10:00. 

11.2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert 

nastąpi w dniu 15.04.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu 

Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115. Otwarcie 

ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”. 

 



 

 

 

po zmianie jest: 

11.1. Oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy 

złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin do dnia 17.05.2019 r.  do godz. 10:00. 

11.2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert 

nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu 

Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115. Otwarcie 

ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”. 

 

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: ujednoliconą Specyfikację 

istotnych warunków zamówienia uwzględniające zmianę z dnia 8 kwietnia 2019 r.  
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