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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 10 września 2019 r. 
BA.WZP.26.41.2019.8  

 

Wykonawcy  

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę 60 stacji sterujących do montażu 
w szafie Rack 19”. Sprawa numer: BA.WZP.26.41.2019. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców: 
 
Pytanie 1.   
Dotyczy Terminu realizacji zamówienia część IV SIWZ oraz § 2 pkt 4 Umowy. 
Zamawiający wymaga terminu realizacji zamówienia „do 20 dni od dnia podpisania 
umowy". Z informacji uzyskanych od producenta wynika, że dostawa stacji roboczych o tak 
specyficznej konfiguracji wynosi od 9-11 tygodni od chwili otrzymania zamówienia. W 
związku z powyższym zwracamy się o zmianę zapisu w części IV. Termin realizacji 
zamówienia na: 
Wymagany termin realizacji zamówienia - dostawa do 70 dni od daty podpisania umowy, 
oraz zmianę zapisów § 2 pkt 4 Umowy na: 
Dostawa Stacji nastąpi w terminie 70 dni od daty podpisania Umowy tj. do dnia  2019 r. do 
godz. 16.00. 
 
Odpowiedź na pytanie 1.  
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wydłuża termin dostawy do 30 dni od dnia 
podpisania umowy.    
 
W związku z powyższą odpowiedzią na pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
SIWZ, w następującym zakresie, tj.: 

1)  

 Punkt IV Termin realizacji zamówienia w SIWZ o brzmieniu: 
Wymagany termin realizacji zamówienia – dostawa  do 20 dni od dnia podpisania umowy; 

 

 otrzymuje brzmienie: 
Wymagany termin realizacji zamówienia – dostawa  do 30 dni od dnia podpisania umowy”; 

 
 
 

2)  

 w Załączniku nr 5 do SIWZ  – wzorze umowy, §  2 ust. 4 o brzmieniu: 
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4. Dostawa Stacji nastąpi w terminie 20 dni od daty podpisania Umowy tj. do dnia 

………..………………. 2019 r. do godz. 16.00. 
 

 otrzymuje brzmienie: 
 

4. Dostawa Stacji nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy tj. do dnia 
………..………………. 2019 r. do godz. 16.00. 

 
 
Powyższą zmianę wprowadza się również do Ogłoszenia o zamówieniu – w punkcie II.8)  i w 
związku z tym  Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a punkt 1) ustawy Pzp. 

 

Z poważaniem  

Dyrektor Generalny 

 

Mariusz Czyżak 
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