
 

 

Znak sprawy: 10/TP/2022               Warszawa, dnia 11.03.2022 r. 
 

 
 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 10/TP/2022 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
(wariant 2), pn.: Kompleksowa realizacja projektu edukacji przyrodniczej "W koronach miasta". 
 

 
 

KOMUNIKAT NR 2 
 
 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Jak rozumieć zapis, że "koncepcja nie podlega uzupełnieniu" w odniesieniu do koncepcji gry i 
zajęć, które mamy teraz przygotować? 

Odpowiedź: 
Koncepcja nie podlega uzupełnieniu na etapie składania ofert. Na tym etapie 
jest rozpatrywana jako wstępna koncepcja. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta umowa będzie mógł ją uszczegółowić 
w toku ustaleń z Zamawiającym.  

Pytanie 2 
Równocześnie wiemy już, że zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US to dokumenty, na które 
potrzebujemy zaczekać, będą u nas już po 14.03  - czy możemy to wówczas do uzupełnić? 
Możemy oczywiście do oferty dołączyć potwierdzenia złożenia wniosków o wydanie 
tych zaświadczeń, a gdy tylko je otrzymamy wysłać od razu. 

Odpowiedź: 
Zgodnie treścią rozdziału IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
POTWIERDZA JĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 2 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu potwierdzenia spełniania 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 
A co za tym idzie Wykonawca nie załącza do oferty zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS 
i US. 



Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą 
Pzp, niniejszym informuję o zmianie treści SWZ: 

 Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje brzmienie: 

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.04.2022 r. 

 Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 
i otrzymują brzmienie: 

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

do dnia 16.03.2022 r., do godziny 11:30. 
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 35, w dniu 16.03.2022 r., 
o godzinie 12:00. 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu 

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