URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, dnia 25 października 2019 r.

BA.WZP.26.44.2019.8
Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Przygotowanie i wykonanie dwóch badań rocznych (w 2020 r.
i 2021 r.) czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych w zakresie usług
powszechnych świadczonych w obrocie krajowym”. Sprawa nr: BA.WZP.26.44.2019.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje
poniżej treść pytania dotyczacego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] wraz
z udzielonymi wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1
„… zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień
4 listopada 2019 r.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04
listopada 2019 r. Godzina i sposób składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert
pozostają bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść
SIWZ:
1) pkt XVIII.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Ofertą należy złożyć w sposób opisany w pkt XVIII.2 w nieprzekraczalnym terminie: do
dnia 04/11/2019 r. do godz. 10.00”
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2) pkt XX. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9,
w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna): w dniu 04/11/2019 r. o godz. 10.30”
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Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp przekazał Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze
lub sprostowanie, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na
stronie internetowej określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji
Barbara Jamróz
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