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WYJAŚNIENIA/ZMIANY TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie i dostawa tablic 

rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego  w Ostrołęce” 

 

I. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że wpłynęły następujące 

pytania do SWZ: 

a) Pytanie nr 1: Czy w załączniku nr 1 Formularz Ofertowy poz. 20 kolumna 4 (samochodowe 

jednorzędowe zmniejszone), nie powinno być w kompletach zamiast w sztukach?  

Odpowiedź: W załączniku nr 1 - Formularz ofertowy, w tabeli zawierającej ceny 

jednostkowe, w pozycji nr 20 tj.  samochodowe  jednorzędowe zmniejszone - powinno być 1 

komplet. 

b) Pytanie nr 2:  W tym samym załączniku nr 1, Formularz Ofertowy, pozycja 15 tablice 

zwyczajne motocyklowe dwurzędowe - czy chodzi o komplety czy sztuki. Nadmieniam, że 

tablice motocyklowe mogą występować w kompletach (2 szt.). Bardzo proszę o odpowiedz, 

jak należy potraktować obie pozycje. Poz. nr 15 i poz. nr 20 (wcześniejsza wiadomość - 

zapytanie).  

Odpowiedź: W załączniku nr 1 - Formularz ofertowy, w tabeli zawierającej ceny 

jednostkowe, w pozycji nr 15 tj. zwyczajne motocyklowe dwurzędowe  powinno być 1 szt. 

c) Pytanie nr 3: Pozycja 17. indywidualne 1 jednorzędowa + 1 dwurzędowa lub 2 

jednorzędowe, jest w sztukach a powinno być w kompletach. 

Odpowiedź: W załączniku nr 1 - Formularz ofertowy, w tabeli zawierającej ceny 

jednostkowe, w pozycji nr 17 tj. indywidualne 1 jednorzędowa + 1 dwurzędowe lub 2 

jednorzędowe - powinno być 1 komplet. 

II. Zamawiający wyjaśnia, że załączniku nr 1 - Formularz ofertowy, w tabeli zawierającej 

ceny jednostkowe, w pozycji nr 18 tj. zabytkowa samochodowa  jednorzędowa  - 

powinno być 1 komplet. 

III. Na podstawie art. 286 ust 1 i 3 Pzp, zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

1. Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy. 

2. Punkt 10.1. SWZ otrzymuje brzmienie:  



  

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki w myśl ustawy Pzp na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 08.11.2021 do godz. 900.”  

3.  Punkt 11.1. SWZ otrzymuje brzmienie:  

„Otwarcie ofert nastąpi 08.11.2021 r. o godz. 910, tj. niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii.” 
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