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  Katowice, 17.10.2022 r. 
 
Nr postępowania: 2/2022/NP 
 

Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie Studium 
wykonalności zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych, na rzecz OZE oraz 
produkcji wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.” 
 
 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie Studium 

wykonalności zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych, na rzecz OZE oraz produkcji 

wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym”, do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie Wykonawcy dotyczące wyżej wymienionego postępowania.  

Działając zgodnie z art. 143 ust. 2 w związku z art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 135 

ust. 6 w zw. z art. 157 ust. 1 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

W związku z powyższym Zamawiający przedstawia treść pytania i odpowiedź:  

 
Opis potrzeb i wymagań po zmianie z dnia 21.09.2022 r.: punkt 21 Wymagania dotyczące wadium, ustęp 2: 
Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o korektę dokumentu z uwagi na fakt, że 24.10.2022 jest dniem 
składania wniosków o dopuszczenie, a nie ofert, a więc wadium powinno być wnoszone na kolejnym etapie 
tj. zgodnie z art. 97 ust. 5 przed terminem składania ofert przez zakwalifikowanych wykonawców. 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 17.10.2022 r. dokonał zmiany treści dokumentu „Opis potrzeb i wymagań 
po zmianie z dnia 21.09.2022 r.” w zakresie pkt. 21 ppkt. 2. 
Było: 
„Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy PZP przed upływem terminu składania 
ofert tj. do dnia 24 października 2022 r. do godz. 10:00.” 
 
Jest: 
„Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy PZP przed upływem terminu składania 
ofert.” 
 
Proszę o zapoznanie się z załączonym dokumentem pn.: „Opis potrzeb i wymagań po zmianie z dnia 
17.10.2022 r.” 
Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na wyznaczony termin składania ofert. 


