
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                            Sprawę prowadzi:      1/3 
ul. Giełdowa 7/9                                                              Michał Sobczak tel. 22 53 49 295, fax 22 53 49 341 

 

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 12 września 2019 r. 
BA.WZP.26.41.2019.13  

 

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. 4 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 
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 30 dni od dnia podpisania umowy; 

 

 otrzymuje brzmienie: 
Wymagany termin realizacji zamówienia – dostawa  do 60 dni od dnia podpisania umowy”; 

 
2)  

 w Załączniku nr 5 do SIWZ  – wzorze umowy, §  2 ust. 4 o brzmieniu: 
 

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

 

 otrzymuje brzmienie: 
 

4. Dostawa Stacji nastąpi w terminie do 60 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. 
 
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w wyniku powyższej zmiany treści SIWZ, działając na 
podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp termin składania i otwarcia ofert przedłużony zostaje do 
dnia  16 września 2019 r., celem umożliwienia potencjalnym Wykonawcom zapoznania się z 
wyżej wymienionymi odpowiedziami, przygotowania ofert lub wprowadzenia zmian w ofertach. 
Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 

 
W związku z powyższą zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający  działając na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia dodatkowo treść SIWZ  w następującym zakresie:  
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- istniejący zapis w punkcie XVIII SIWZ o brzmieniu: 
 

XVIII.  Miejsce, termin i sposób składania ofert. 

 

1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, 

ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym 

terminie: 

 
do dnia  13/09/2019 r., do godz. 11:00 

 
2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 

3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, 

którą należy  opisać następująco: 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 
Oferta w postępowaniu na: „Dostawę 60 stacji sterujących przystosowanych 
do montażu w szafie Rack 19” – sprawa nr: BA.WZP.26.41.2019. 
Nie otwierać przed dniem: 13/09/2019 r., godz. 11:30 

 
- otrzymuje brzmienie: 

 
XVIII.  Miejsce, termin i sposób składania ofert. 

 

1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, 

ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym 

terminie: 

 
do dnia  16/09/2019 r., do godz. 11:00 

 
2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 

3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, 

którą należy  opisać następująco: 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 
Oferta w postępowaniu na: „Dostawę 60 stacji sterujących przystosowanych 
do montażu w szafie Rack 19” – sprawa nr: BA.WZP.26.41.2019. 
Nie otwierać przed dniem: 16/09/2019 r., godz. 11:30 
 

- istniejący zapis w punkcie XX SIWZ o brzmieniu: 
 
XX.    Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju 
nr 08.21 (Sala Konferencyjna):  

 w dniu   13/09/2019 r. o godz. 11:30 
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- otrzymuje brzmienie: 

 
XX.    Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju 
nr 08.21 (Sala Konferencyjna):  

 w dniu   16/09/2019 r. o godz. 11:30 

Z poważaniem  

Dyrektor Generalny 

 

Mariusz Czyżak 
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