
 

WÓJT  GMINY   SZCZYTNO 
  woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3, 

 

tel.: (0...89) 623-25-80   E-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl    
Fax: (0...89) 623 25 92   www: http://www.ug.szczytno.pl 
      

 

 
Szczytno dnia, 27.05.2022 r. 

      WSZYSCY WYKONAWCY 

Znak sprawy: RR.PFZ.271.13.2022  

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  

„Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego”  

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia treść zapytania z dnia 25.05.2022 r. 

wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Można domniemywać że zamawiający już posiada oprawy Led, które nie spełniają przepisów i nie 

tym sugeruje braku odpowiedzi na podstawowe pytania zgodnie z zamówieniem publicznym.  

Etykietowania Energii. Od 1 stycznia 2019 r. dostawcy (importerzy, producenci) są zobowiązani do 

rejestracji swoich urządzeń, które muszą posiadać etykietę energetyczną EPREL, zanim będą mogły 

zostać sprzedane na rynku europejskim. wszyscy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a ich przetwarzanie lub 

wykorzystanie, zarówno w części jak też w całości, bez pisemnej zgody i korzystania z technologii 

stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 11 ust. 1 powyższej ustawy. Ponadto, 

materiały przedstawione Państwu w ramach prezentacji chronione są przez przepisy ustawy z dnia 4 

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tym przypadku firma nie złoży oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada opraw Led niespełniających przepisów obowiązującego prawa i 

obowiązujących norm.  

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został określony w dziale IV. Opis przedmiotu 

zamówienia Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SWZ z dnia 13.05.2022 r. i jest wiążąca dla 

Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

Na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 

zawiadamia o dokonaniu zmian treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzących do zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób: 
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1. Dział XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ zapis „Wykonawca jest związany ofertą od dnia 

upływu terminu składania ofert do dnia 28.06.2022 r.” otrzymuje brzmienie „Wykonawca jest 

związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.06.2022 r.” 

 

2. Dział XIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM zapis „Wadium wnosi się przed upływem 

terminu składania ofert tj. do dnia 30 maja 2022 r., do godz. 11:00 i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 

2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy” otrzymuje brzmienie „Wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert tj. do dnia 1 czerwca 2022 r., do godz. 11:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 

2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy” 

 

3. DZIAŁ XIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT zapis „Termin składania ofert 

upływa w dniu 30.05.2022 r., o godz. 11:00.” otrzymuje brzmienie: „Termin składania ofert 

upływa w dniu 01.06.2022 r., o godz. 11:00.” 

 

4. Dział XV. TERMIN OTWARCIA OFERT zapis „Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 30.05.2022 roku o godz. 11:05.” otrzymuje brzmienie 

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 01.06.2022 

roku o godz. 11:05.” 

 

Z poważaniem 

Wójt Gminy Szczytno 

Sławomir Wojciechowski 

*podpis elektroniczny 
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