
Toruń, dnia 11.07.2019 r.  
Zamawiający: 
Kujawko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. 
ul. H. Sienkiewicza 38 
87-100 Toruń 

 

 
1) strona internetowa, na której udostępniono SIWZ: 

https://bip.kpfp.org.pl 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, do za-
mawiającego zostały wniesione przed upływem połowy terminu składania ofert pytania: 

1) o treści: „Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu o tydzień” 
odnoszące się do części SIWZ ustalającego termin składania ofert w postępowaniu; 

2) o treści: „Czy przewidujecie Państwo zmianę trybu składania ofert i dopuszczenie oferty poprzez 
jej przesłanie w formie elektronicznej?” 
odnoszące się do postanowienia SIWZ określającego sposób przygotowania i złożenia oferty w 
postępowaniu; 

2. Zamawiający wyjaśnia zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.: 
ad. 1) Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu składania ofert w postępo-
waniu. Ustalając termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wziął 
pod uwagę zarówno zakres przedmiotu zamówienia i jego wpływ na czas jaki potrzebny jest po-
tencjalnym Wykonawcom na sporządzenie i złożenie oferty w postępowaniu, jak i swoje po-
trzeby, które wyznaczają termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówie-
nia. W konsekwencji należy wskazać, że Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia 
terminu składania ofert o tydzień w stosunku do terminu ustalonego w postępowaniu. 
 
ad.2) Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisu ustawy Prawo zamó-
wień publicznych o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. W konsekwencji – stosownie do dyspozycji art. 15 ustawy z dnia 22 
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) przepisy ustawy p.zp. w zakresie, w jakim przewidują obowiązek 
komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonych przez: 
1) centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.; 
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości równej 
lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
zmienianej w art. 1, od dnia 18 października 2018 r. 
3) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości mniej-
szej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej 
w art. 1, od dnia 1 stycznia 2020 r.  



W konsekwencji braku obowiązku prowadzenia postępowania w formie elektronicznej, Zama-
wiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości dopuszczenia składania ofert za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

3. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
4. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym zamawiający 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto zamawiający zamieści wyja-
śnienia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p. 

5. Zamawiający dołączy wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą one 
stanowić integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 
 
 


