
 

  

Warszawa, dnia 13.02.2023 r. 
 

 
 

Wyjaśnienia treści  SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej 
progów unijnych tj. 215 000 euro, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na usługę 
transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych, leków do 
badań klinicznych; TP-26/23/EP. 

  
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.   

z 2022 r.  poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły 

zapytania do treści SWZ.  

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

 
 
Pytanie nr 1: Za jaką stawkę brutto obecny Wykonawca realizuje przewozy? 
Odpowiedź: Zgodnie z zawartą umową 597/2021 jest to kwota 112 235,04 zł brutto.   
 
Pytanie nr 2:  Czy jeden samochód typu chłodnia, wystarczy do prawidłowej realizacji zadania? 
Odpowiedź: Szczegółowy opis wymagań, warunków realizacji przedmiotu usługi Zamawiający opisał  
w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 5 do SWZ. Ilość pojazdów niezbędnych do wykonania usługi określa 
Wykonawca, który zobowiązany jest do wykonania usługi rzetelnie. 
 
Pytanie nr 3: Jakim samochodem/samochodami obecny Wykonawca realizuje przewozy? 
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi transportu produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych, dietetycznych środków spożywczych, leków do badań klinicznych samochodem/samochodami 
zgodnymi z wymaganiami określonymi w SWZ.    
 
Działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 
16.02.2023 r. do godziny 09:00 oraz zmienia zapisy SWZ w poniższym zakresie: 

 

• Rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia: 
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie  
pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania do dnia 16.02.2023 r. do godz. 09:00” 

• Rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia: 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2023 r. o godz. 10:00” 

• Rozdz. XXIX Termin związania ofertą pkt 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia: 
„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 17.03.2023 r.” 

                                                                                                   

        Z poważaniem 
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