
 

 

Znak sprawy: 62/TP/2021               Warszawa, dnia 22.06.2021 r. 
 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 62/TP/2021 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru 
Gwary Warszawskiej. 
 
 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 
Pytanie 1 
W nawiązaniu do punktu XIII. 1., 9. I 10. Specyfikacji Warunków ww. Zamówienia (SWZ) 
składamy wniosek o zmianę terminu składania ofert na dzień 8 lipca 2021 r. 
Uzasadnienie: Termin składania ofert na wykonanie ww. zamówienia został wyznaczony 
na dzień 25 czerwca br., godz. 11:30, podczas gdy ogłoszenie zamówienia nastąpiło 17 
czerwca o godz. 15:06. W opublikowanym materiale dotyczącym zamówienia brakowało 
wówczas istotnej części Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) a konkretnie trzech 
załączników wymienionych na 47 stronie OPZ. Załączniki te zostały opublikowane w 
terminie późniejszym. Wszystkie dokumenty dotyczące zamówienia stanowią obszerny 
materiał (kilkadziesiąt plików i folderów o łącznej objętości ponad 430MB). Nawet 
pobieżna jego lektura nasuwa różne wątpliwości wymagające wyjaśnień, ale w myśl 
punktu XIII.10. SWZ termin składania wniosku o takie wyjaśnienia w zasadzie upłynął. W 
tych warunkach nie było praktycznie możliwości przeprowadzenia czynności 
koniecznych do właściwego opracowania oferty, takich jak: zapoznanie się ze wszystkimi 
dokumentami zamówienia, uzyskanie wyjaśnień w wątpliwych kwestiach oraz uzyskanie 
wymaganych dokumentów z właściwego Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i Krajowego Rejestru Sądowego. 
W takiej sytuacji wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na wykonanie ww. 
zamówienia jak na wstępie. 

 

 

Odpowiedź 
Przedmiotowe zamówienie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
opublikowane na stronie dnia. 17.06.2021. Z przyczyn technicznych nie udało się w tym 
samym dniu opublikować załączników do OPZ. Zostały one udostępnione dnia 



 
 

następnego tj. 18.06.2021. Wobec powyższego Zamawiający  przychyla się do prośby o 
zmianę terminu składania ofert z tymże na następny dzień roboczy tj. 28.06.2021 do 
godz. 11:30. 
Pragniemy podkreślić, iż przedmiotowe postępowanie jest powtórzeniem 
unieważnionego przetargu nr 35/TP/2021, który był już opublikowany i dostępny na 
stronie. Ponadto dokumenty z wspomnianych instytucji tj. US, ZUS i KRS składane są na 
wezwanie Zamawiającego z art. 274 ust.1 ustawy Pzp. 

Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp, niniejszym informuje, iż zmianie ulega Rozdział XV. pkt. 1 oraz  XVI.  pkt. 1 i 2 
i otrzymują brzmienie: 

XV.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.07.2021 r. 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do 

dnia 28.06.2021 r., do godziny 11:30. 
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przy użyciu mechanizmu 

do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu,  w siedzibie Zamawiającego – ul. 
Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, w dniu 28.06.2021 r., o godzinie 12:00. 

SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy otrzymują brzmienie 
jak w załączeniu. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 
 
Załączniki: 
 SWZ zmiana 22.06.2021; 
 Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy – zmiana 22.06.2021. 
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