
 

 

 

 

Warszawa, dnia 17.08.2018 r. 

                                                                                                    …………………………………. 

                                                                                                        (Wykonawcy, Internet) 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie nr 4 w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych na „Usługi środowiska naturalnego - Restytucja gatunku ostnica 

Jana Stipa joannis w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ 

rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowanego ze 

środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. 

POIS.02.04.00-00-0006/17 - (znak sprawy 4/ZP/2018FL)   

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na Zapytania 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Pytanie nr 1. 
Prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące załącznika nr 6.  

a) Załącznik ten, należy złożyć w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert (Jak rozumieć 3 dni - 
czy są to dni kalendarzowe czy robocze?) 
 
Odpowiedź: 3 dni kalendarzowe od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert 

b) Czy za datę złożenia tego załącznika uważa się datę nadania (stempla pocztowego), czy 
też datę wpłynięcia do Zamawiającego? 
 
Odpowiedź. Datę wpłynięcia do Zamawiającego.   

Pytanie nr 2. 
Prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące załączników i dokumentów, które należy 

złożyć w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni od  dnia wyboru wykonawcy.   

a) Jak rozumieć 10 dni - czy są to dni kalendarzowe czy robocze?  
 
Odpowiedź: Dni kalendarzowe  

b) W jaki sposób wykonawca zostanie poinformowany o wyznaczonym terminie  
 
Odpowiedź. Stosowne pismo – wezwanie do złożenia dokumentów n na podstawie art. 26 

ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm.)– zostanie wysłane pocztą elektroniczną  do Wykonawcy, którego oferta  



 

 

 

została najwyżej oceniona. W piśmie tym Zamawiający wyznaczy termin na złożenie  

oświadczeń lub dokumentów, nie krótszy niż 10 dni.   

c) Czy za datę złożenia tych dokumentów uważa się datę nadania (stempla pocztowego),  czy 
też datę wpłynięcia do Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: Datę  wpłynięcia do Zamawiającego 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę 

lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od 

pracy”. 

 

 

Podpisał 

            Dyrektor 

        (-) Paweł Kojs 


