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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego 
(LPG) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. 
z 2021, poz. 133) 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem 
o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek Nr 1

Planujemy złożyć oferty na różne części zamówienia. Czy powinniśmy złożyć oddzielne 
oferty czy tylko oddzielne formularze ofertowe dla poszczególnych części?
Czy złożenie oferty na jedna część nie zablokuje możliwości umieszczenia na platformie 
następnej oferty?
W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że Wykonawca składa 
ofertę od razu na wszystkie części, na które chce złożyć taką ofertę, czyli dołącza kilka 
formularzy ofertowych stosownie do ilości części, na które zamierza złożyć ofertę. 

Powyższa odpowiedź nie stanowi modyfikacji treści SWZ. Ofertę wraz z wymaganymi 
dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/uokik - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania do dnia do dnia 12.05.2021 r. do godziny 11:00.
Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. do dnia 
12.05.2021 r. o godz. 11:15. 

Z poważaniem,

Anna Ekert-Tyszewicz
Zastępca Dyrektora
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