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Warszawa, dnia 03.11.2022 r. 

 

 

Znak sprawy: STM-ZP.271.10.2022 

 

/do uczestników postępowania/ 

 

 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na 

transporcie wagonu spalinowego SN61-133 nr inw. MUZ I 104, z terenu 

lokomotywowni PKP CARGO w Białymstoku do m.st. Warszawy (znak sprawy: 

STM-ZP.271.10.2022). 

 

Stosownie do treści art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo 

zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej jako „ustawa Pzp”, 

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiono treść pytania, a także udzielone 

odpowiedzi. 

Pytanie nr 1: 

Proszę o informację czy dokumenty dotyczące złożenia oferty na w/w usługę muszą zostać 

przesłane w formie elektronicznej czy zamawiający dopuszcza przesłanie pocztą tradycyjną? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie 

o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 

125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Ponadto, szczegółowe informacje zostały określone przez Zamawiającego w treści SWZ - 

Rozdział XII - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz 

Rozdział XVI - Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ. 

Treść SWZ po zmianach: 

ust. 1 Rozdziału XV Termin związania ofertą, otrzymuje brzmienie: 
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„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

07.12.2022 roku.” 

ust. 1 Rozdziału XVII Termin składania ofert, otrzymuje brzmienie: 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2022 

roku, do godziny 12:00.” 

ust. 1 Rozdziału XVIII Termin otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.11.2022 roku o godz. 13:00.” 
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