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BBA-2.262.13.2021
Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na Wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych 
- węgla kamiennego oraz badania próbek i próbek kontrolnych tych paliw 
wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach 
domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 
1 MW 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 (Dz. U. z 2021, poz. 133)

Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Przedmiotowy wniosek 
wpłynął po terminie wskazanym w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 
Zamawiający zdecydował o udzieleniu wyjaśnień.

Wniosek:

Dzień Dobry, bardzo proszę o potwierdzenie czy wartość zamówienia wpisana w SWZ jest 
prawidłowa jest wpisane: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 139 000 EUR

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że treść SWZ wskazuje na tryb 
przetargu nieograniczonego, natomiast Zamawiający poprawia błąd piśmienniczy na stronie 
tytułowej poprzez sprostowanie zapisu dotyczącego określenia wartości zamówienia 
z „Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 139 000 EUR” na „Wartość szacunkowa 
zamówienia powyżej 139 000 EUR”.
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/uokik do dnia 8 lipca 2021 r. do godziny 11:00. Otwarcie 
ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 8 lipca 2021 r. 
o godz. 11:15.

Z poważaniem,

Anna Ekert-Tyszewicz
Zastępca Dyrektora

Biura Budżetu i Administracji
/podpisano elektronicznie/
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