
 
 

 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; tel.: 58 323 61 88, 
e-mail: zuzanna.ulasinska@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl 

 

ISO 9001:2015 
ISO 37120:2014             
 

 

Gdańsk, dnia 05.07.2021 r. 
BZP.271.22.2021 
 

 
WYKONAWCY 

 
 

Dot.:  postępowania na „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2021- 2022.” 
(sygn. BZP.271.19.2021). 

 
 

Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający informuje, że w terminie, o którym mowa w ust. 2 w/w przepisu 
wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, na które Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 

W rozdział 11 pkt. 3 - Opis sposobu obliczenia ceny Zamawiający zapisał: 

"W wierszach 1-4 kolumny 4 tabeli Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe netto dla 
poszczególnych rodzajów tablic rejestracyjnych objętych przedmiotem zamówienia. 

Następnie poszczególne ceny jednostkowe z kolumny 4 należy pomnożyć przez zamawianą ilość tablic 
rejestracyjnych, określoną w kolumnie 3" 

Natomiast Rozdział 18 - WZÓR OFERTY w tabeli cenowej w poz. Tablice motorowerowe Zamawiający nie podał 
ilości sztuk. 

Proszę o wyjaśnienie i podanie sposobu obliczenia ceny dla tej pozycji. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Rozdziałem 2 SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w przedmiotowym postepowaniu Zamawiający nie 
przewiduje zamówienia na tablice motorowerowe w okresie obowiązywania umowy. 

W związku z tym, Wykonawca obliczając cenę oferty winien pominąć poz. 3 tabeli formularza oferty (tablice 
motorowerowe) i nie ujmować ich w cenie oferty. Tym samym zapis w Rozdziale 11 SWZ ust. 3 Wykonawca 
winien traktować z pominięciem poz.3. 

Zamawiający zamieszcza prawidłowy formularz oferty jako załącznik do niniejszego pisma. 

 

Powyższe wyjaśnienia winny stać się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia  
i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty. 

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa 29 lipca 2021 roku, o godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 
tego samego dnia, o godz. 12:00. 

 
 

 

 

Z poważaniem, 

 
Marek Komorowski 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


