
Warszawa, 27 lutego 2023 r.  

Nr sprawy : ZP.272.1/2023 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwaną dalej „ustawą” na „Skład, łamanie, druk i 

dostawę czasopisma „Niepodległość i Pamięć”  

Zamawiający – Muzeum Niepodległości w Warszawie działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 4 

ustawy, informuje o złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu 

przedstawiając jednocześnie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego.  

PYTANIE 1:  

Nasza firma złożyła (zgodnie z pierwotnym terminem czyli na dzień 20 lutego) wymagane próbki oraz 

wpłaciła wadium. W związku z kolejną zmianą terminu składania ofert proszę o informację, czy złożone 

przez nas próbki i wadium pozostają ważne. Proszę także o podanie (niestety na stronie postępowania 

nie ma takiej informacji) powodów zmian terminów. 

ODPOWIEDŹ: 

Próbki złożone przed upływem terminu do składania ofert w sposób i w formie zgodnej wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w niniejszym postępowaniu pozostają ważne. Zgodnie z art. 97 ust. 5 

ustawy wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane 

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. W związku z powyższym jeśli wadium zostało wniesione przed 

upływem terminu do składania ofert i jest utrzymane nieprzerwanie do terminu związania ofertą 

pozostaje ważne. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że w związku z  zmianą terminu składania ofert do dnia 1 marca 

2023 r. termin związania ofertą upływa w dniu 30 marca 2023 r.  

Zmiana terminu do składania ofert wynika ze zmiany specyfikacji warunków zamówienia 

spowodowanej pytaniami Wykonawców i wyjaśnieniami Zamawiającego związanymi z koniecznością 

uzupełnienia przez Wykonawców formularza interaktywnego zamieszczonego przez Zamawiającego w 

dniu 16 lutego 2023 r. na stronie niniejszego postępowania oraz z koniecznością uzupełnienia przez 

Wykonawców zmienionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ 

zamieszczonego na stronie niniejszego postępowania w dniu 23 lutego 2023 r. Zmiana ww. formularza 

ofertowego będącego załącznikiem nr 2 do SWZ została dokonana w zakresie stawek podatku VAT dla 

składu i łamania oraz druku do uzupełnienia których zobowiązany jest Wykonawca.  
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