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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI  
 

 Warszawa, dnia 13 lutego 2020 r. 

 
BA.WZP.26.60.2019.18 

 

 

Wykonawcy 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie, budowa, 
dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. 
Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju” – sprawa 
BA.WZP.26.60.2019 

 
 
I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający odpowiada na 
pytania zadane przez wykonawców pytania i zmienia treść SIWZ: 

 
 
Pytanie 106 
Pytanie 1. dotyczy zał. nr. 8 do SIWZ - OPZ, rozdz. 3, lit. m) 
Co Zamawiający rozumie przez pojęcie gwarancji w kontekście oprogramowanie Open Source? 
 
Odpowiedź 
W ramach udzielanej gwarancji, w tym gwarancji na oprogramowanie Open Source:   
Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie całości Rozbudowanego Systemu i każdego jego 
elementu z osobna, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie, w tym w szczególności w 
OPZ oraz w Analizie Przedwdrożeniowej. 
Zasady i sposób wykonywania Gwarancji  zostały opisane w Załączniku nr 5 do Umowy, i stosuje 
się je również do oprogramowania Open Source (nie tylko w stosunku do oprogramowania 
Dedykowanego), w okresie minimum 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. 
 
Pytanie 107 
Pytanie 2. dotyczy zał. nr. 8 do SIWZ - OPZ, rozdz. 8, pkt. 7.4., lit. f) 
Czy Zamawiający oczekuje podniesienia wersji języka Python z 2.7.x na 3.x (co wymusi 
podniesienie wersji aplikacji QGIS 2.18.x do wersji 3.x.x) czy też oczekuje jedynie podniesienia 
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wersji Python do najnowszej w ramach głównego numeru wersji, czyli numeru 2 (na dzień 
dzisiejszy jest to wersja 2.7.17)? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zgodnie z wymaganiem pkt 8 OPZ części sytemu napisane w wersji Python 2.7 
muszą zostać przeniesione na najnowszą stabilną wersję języka. 
W obecnej chwili System nie wykorzystuje oprogramowania QGIS. Rozbudowany System ma być 
kompatybilny z najnowszą stabilną wersją oprogramowania QGIS (LTR). 
 
Pytanie 108 
dotyczy zał. nr. 8 do SIWZ - OPZ, rozdz. 8, pkt. 7.4., lit. f) 
Prosimy o podanie liczby komponentów, które przeniesione mają zostać do najnowszej stabilnej 
wersji języka Python wraz z liczbą linii kodu źródłowego tworzących te komponenty. Informacja ta 
ma kluczowy wpływ na oszacowanie czasochłonności wskazanego zadania, a tym samym na 
rzetelną wycenę kosztów realizacji projektu 
 
Odpowiedź 
Komponenty systemu PIT, które są napisane w języku Python 2.7 i wymagają przeniesienia na 
nową wersję języka, to: HTTP API Portalu Mapowego, generator raportów, generator wydruków, 
komponent zbierania danych.  
Łączna liczba linii kodu w języku Python 2.7 wynosi około 47 tysięcy, na dzień 07.02.2020 - 46869 
(liczba ta podlega zmianom ze względu na prowadzone prace utrzymaniowe i rozwojowe). 
 
Pytanie 109 
dotyczy zał. nr. 8 do SIWZ - OPZ, rozdz. 8, pkt. 8 
Zgłoszenie autorom komponentu Open Source poprawionych fragmentów kodów źródłowych nie 
obliguje ich do wdrożenia sugerowanych poprawek w kolejnych wersjach oprogramowania, co w 
przypadku chęci podniesienia wersji takiego oprogramowania u Zamawiającego może generować 
utratę przygotowanych modyfikacji. 
W celu zapobieganiu ww. sytuacjom, wnosi się o zmianę brzmienia zapisu rozdz. 8. pkt. 8 na: 
”Kod źródłowy użytych komponentów Open Source nie może podlegać zmianom. Wykryte błędy 
w działaniu oprogramowania (w tym błędnie działające fragmenty kodu) muszą zostać zgłoszone 
autorom komponentu (w przypadku możliwości przygotowania poprawki przez Wykonawcę - 
wraz z poprawionym przez Wykonawcę fragmentem kodu).” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wyżej wymienionego zapisu. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że podniesienie wersji nie może doprowadzić do utraty żadnej 
funkcjonalności w tym przygotowanych modyfikacji. 
 
Pytanie 110 
dotyczy zał. nr. 8 do SIWZ - OPZ, rozdz. 9, pkt. 6., lit. a) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy kody źródłowe i 
pełną dokumentację aktualnego systemu – jest to niezbędne do konfiguracji środowisk pracy, a 
przede wszystkim do przeprowadzenia procesu przeprowadzenia rozbudowy systemu. 
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Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że udostępni posiadany kod źródłowy i posiadaną dokumentację 
systemu PIT. 
 
Pytanie 111 
dotyczy zał. nr. 8 do SIWZ - OPZ, rozdz. 10 pkt. 6 
Czy Zamawiający potwierdza, iż oczekuje uwzględnienie wytycznych WCAG jedynie w wersji 2.0? 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie stron internetowych podmiotów 
publicznych do dnia 23 września 2020 r. konieczne jest wdrożenie standardu WCAG 2.1. Prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wdrożenia WCAG 2.1. Ewentualna konieczność 
zastosowania tego standardu będzie rzutować na koszty wykonania rozbudowy systemu 
(konieczna będzie modernizacja również obecnie funkcjonujących komponentów systemu), co 
powinno być możliwe do uwzględnienia przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga wdrożenia WCAG 2.1. W tym zakresie  Zamawiający zmieni załącznik nr 8 
do SIWZ - OPZ. 
 
Pytanie 112 
Dotyczy dokument JEDZ – Ponieważ  Zamawiający proceduje niniejsze zamówienie zgodnie z pkt. 
24 aa ustawy PZP, czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV ograniczył się do części 

? 
 
Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza, aby  wykonawca w części IV JEDZ ograniczył się do części . 
 
Pytanie 113 
Czy okres rękojmi będzie wynosił tyle samo co usługi wsparcia i okresu gwarancji (z 
uwzględnieniem ewentualnego wydłużenia tego okresu przez Wykonawcę)? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że okres rękojmi nie został wydłużony - jest okresem przewidzianym w 
kodeksie cywilnym – dwuletnim. 
 
Pytanie 114 
Dotyczy wzór umowy pkt 14.9 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, skorzysta z prawa o 
którym mowa w tym punkcie, po uprzednim wykluczeniu możliwości uzyskania stosownych 
wyjaśnień w inny sposób, np. telefonicznie, za pomocą telekonferencji, korespondencji mailowej i 
innych. 
 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisem pkt 14.9 umowy Zamawiający ma prawo do 
wezwania każdego członka Personelu Wykonawcy, w każdym przypadku wymagającym 
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wyjaśnień w zakresie realizacji jego obowiązków lub stanu prac Projektu, zapis nie zostanie 
zmieniony. 
 
Pytanie 115 
Dotyczy wzór umowy pkt 16.6 Wnosimy o usunięcie niniejszego zapisu, gdyż ze względu na jego 
bardzo ogólną i niedoprecyzowaną treść, daje on możliwość nakładania na Wykonawcę 
nieograniczonego w żaden sposób katalogu działań. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie artykułu 16.6 załącznika nr 7 do SIWZ – Wzoru 
Umowy. Z brzmienia postanowienia nie wynika bowiem, żeby niosło za sobą ryzyko nakładania na 
Wykonawcę nieograniczonego katalogu zadań. 
 
Pytanie 116 
Czy zamawiający dopuści zmniejszenie wartości należytego wykonania umowy z 10% na 5 %? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
(art. 17 załącznika nr 7 do SIWZ – Wzoru Umowy).  
 
Pytanie 117 
Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie zakłada zwrotu 70% wartości należytego 
wykonania umowy po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i pozostawieniu 30% 
zabezpieczenia w ramach gwarancji usunięcia wad i usterek na okres rękojmi?  
 
Odpowiedź 
Zgodnie z Umową, Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy ewentualnemu pokryciu 
wszelkich szkód poniesionych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
przez Wykonawcę. Przedmiot Umowy obejmuje również świadczenia w zakresie wsparcia, asysty 
przy zbieraniu danych i rozwoju po okresie odbioru końcowego, za które łącznie przewidziane jest 
48% wynagrodzenia maksymalnego. W związku z tym, że zabezpieczenie obejmować będzie także 
roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie przedmiotu Umowy w tym 
zakresie uzasadnione jest utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w całości. 
 
Pytanie 118 
Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna, o której mowa w pkt 22.1.2 zostanie obliczona na 
podstawie wynagrodzenia przysługującego za Rozbudowę Systemu, o którym mowa w pkt 
21.1.1. 
 
Odpowiedź 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kara umowna wynikająca z art. 22.1.2 Załącznika nr 7 
do SIWZ – Wzoru Umowy, wynosi 0,1% Wynagrodzenia, o którym mowa w art. 21.1.  
 
Pytanie 119 
dotyczy wzór umowy pkt 14.9 i 22.1.17  
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Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia szczególnych okoliczności, które 
przysługują pracownikom, takich jak urlop okolicznościowy czy nagłe i krótkotrwałe (kilka 
dni) zwolnienie lekarskie?  
Czy jeśli dana osoba, z przyczyn od niej niezależnych, nie będzie w stanie w ciągu 72 godzin 
zjawić się w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający również naliczy kary umowne? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuści zastępstwo Kierownika Projektu oraz Menadżera do spraw Produktu 
poprzez stosowną zmianę Umowy. 
Zamawiający wymaga przekazania informacji w chwili rozpoczęcia zastępstwa oraz w chwili 
jego zakończenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku kiedy Wykonawca 
poinformuje o nieobecności członka Zespołu dopiero w odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego i wzywany członek Zespołu nie stawi się w wyznaczonym czasie i miejscu, 
Zamawiający naliczy karę zgodnie z artykułem 22.1.17 Załącznika nr 7 do SIWZ- wzoru 
Umowy 
 
Pytanie 120 
Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna, o której mowa w pkt 22.1.28 zostanie obliczona 
na podstawie wynagrodzenia przysługującego za Usługi Rozwoju, o którym mowa w pkt 
21.1.4. 
 
Odpowiedź 
Kara umowna wynikająca z artykułu 22.1.28 Załącznika nr 7 do SIWZ- wzoru Umowy wynosi 
0,05% Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 21.1. 
 
 
II.  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w 

następujący sposób: załącznika nr 7 do SIWZ - Umowa: 
 
1. W załączniku nr 7 do SIWZ – Umowa Zamawiający wprowadza następujące zmiany:  

 
1) wymienione poniżej definicje, które otrzymują brzmienie: 

 

Błąd Krytyczny Błąd, który uniemożliwia lub w istotny sposób ogranicza 
funkcjonowanie lub korzystanie z Rozbudowanego Systemu, w 
tym błąd związany z bezpieczeństwem oraz integralnością 
danych.  

Na potrzeby obliczenia kary umownej, o której mowa w 
Artykule 22.1.13 za Błąd Krytyczny uznaje się również 
występujące, w okresie 1 miesiąca kalendarzowego, co 
najmniej cztery Błędy Niekrytyczne. 

 

Gwarantowany Poziom 
Dostępności (SLA) 

łączny czas realizacji przez Rozbudowany System wszystkich 
funkcjonalności zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją, OPZ, 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                             Sprawę prowadzi:      6/10 
ul. Giełdowa 7/9                                                                Jacek Gola tel. 22 53 49 233 
 

 

Umową i Analizą Przedwdrożeniową oraz obowiązującym 
prawem. Gwarantowany Poziom Dostępności został określony 
w OPZ. 

 

2) zmienia Art. 11.4, który otrzymuje brzmienie: 
 

„11.4  Usługi Rozwoju dotyczyć będą Rozbudowanego Systemu oraz jego modyfikacji, z 
wyłączeniem oprogramowania do dostarczania tożsamości systemom zintegrowanym 
(WS02 Identity Server), i będą wykonywane na podstawie zamówień z podaniem 
uzgodnionych pomiędzy Stronami roboczogodzin. Płatność za zrealizowane zamówienia 
następować będzie w ramach wynagrodzenia przewidzianego za Usługi Rozwoju.” 

3) zmienia Artykuł 22.1.6, 22.1.7 i 22.1.27 pkt b), które otrzymują brzmienie: 
 
„22.1.6. nieprzekazania lub zwłoki w przekazaniu Raportu z realizacji Usług Wsparcia 
przekraczającej drugi termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego wyznaczony 
zgodnie z pkt 2.21 Załącznika nr 3 – Produkty i Usługi. Odbiory - karę umowną w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia należnego za Usługę Wsparcia, za każdy rozpoczęty 
dzień nieprzekazania lub zwłoki; 

22.1.7 nieprzekazania lub zwłoki w przekazaniu Raportu  Asysty przy zbieraniu danych 
przekraczającej drugi termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego wyznaczony 
zgodnie z pkt 2.21 w zw. z pkt 2.25 Załącznika nr 3 – Produkty i Usługi. Odbiory - karę 
umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia należnego za Asystę przy Zbieraniu Danych 
za każdy rozpoczęty dzień nieprzekazania lub zwłoki; 

22.1.27 pkt b) skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy w części 
(odstąpienie w części) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w 
wysokości 30% wynagrodzenia tej części Umowy, której dotyczy odstąpienie;” 

4) dodaje Artykuły 22.1.30, 22.1.31, 22.1.32 o treści: 
 

„22.1.30   zwłoki w aktualizacji środowiska produkcyjnego przekraczającej termin 
wyznaczony w sposób, o  którym mowa w pkt 2.28 Załącznika nr 3 do Umowy  – 
Produkty i Usługi. Odbiory – karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki; 
 
22.1.31  zmiany terminu aktualizacji środowiska produkcyjnego, wyznaczonego 
w sposób o  którym mowa w pkt 2.28 Załącznika nr 3 do Umowy  – Produkty i Usługi. 
Odbiory – karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy przypadek zmiany; 
 
22.1.32 niewyświetlenia komunikatu o planowanych pracach serwisowych oraz 
planowanym terminie ich zakończenia lub niewyświetlenie komunikatu o trwających 
pracach serwisowych oraz planowanym terminie ich zakończenia – karę umowną 
w wysokości 1000 zł za każdy przypadek; 
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22.1.33  naruszenie zasad komunikacji określonych w załączniku nr 9 do SIWZ – Zasady 
Komunikacji w Projekcie PIT-EII – karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek 
naruszenia.” 

 

2. W załączniku nr 3 do Umowy - PRODUKTY i USŁUGI. ODBIORY Zamawiający wprowadza 
następujące zmiany:  

 

1) § 1 otrzymuje nazwę „PRODUKTY i USŁUGI:”; 
2) punkty 2.20 i 2.21 otrzymują następujące brzmienie: 

 
„2.20 W terminie 14 Dni Roboczych od dnia dostarczenia Raportu, Zamawiający 

zweryfikuje Raport i dokona jego akceptacji a następnie Odbioru Usługi Wsparcia 
albo zgłosi uwagi w formie pisemnej lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na 
adres Osoby Upoważnionej Wykonawcy.  

 
  2.21 W przypadku zgłoszenia uwag do Raportu, Wykonawca w terminie 7 Dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania uwag Zamawiającego do Raportu uwzględni 
uwagi Zamawiającego i ponownie dostarczy Zamawiającemu Raport. Procedura ta 
będzie powtarzana do czasu zaakceptowania Raportu przez Zamawiającego i 
Odbioru Usługi Wsparcia albo Odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 
Przekroczenie drugiego terminu na uwzględnienie uwag Zamawiającego 
skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w Artykule 22.1. 6 
Umowy. 

 
3) dotychczasowy punkt 2.22 oznaczony zostaje 2.25 i otrzymuje brzmienie: 

         „2.25 Procedura Odbioru Asysty przy zbieraniu danych odbywa się odpowiednio według 
zasad, o których mowa w pkt 2.19-2.22 niniejszego Załącznika oraz po zakończeniu 
okresów rozliczeniowych Przekroczenie drugiego terminu na uwzględnienie uwag 
Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w 
artykule 22.1.7 Umowy.” 
 

4) punkt 2.22 - Odbiór Modelu Danych oznacza punktem 2.26 a punkt 2.23 – Odbiór 
Usług Rozwoju punktem 2.27; 
 

5) dodaje punkt 2.28 o brzmieniu: 
 
   „2.28. Wykonawca zaktualizuje  zmianę środowisko produkcyjnego w zakresie wynikającym 

z Odebranej Usługi Rozwoju, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym poprzez 
dokładne określenie dnia tego zdarzenia,  nie dłuższym niż  10 dni od dni dokonania 
Odbioru Usługi Rozwoju.” 

 

3. W załączniku nr 4 do Umowy – HARMONOGRAM, w tabeli 1 Harmonogram 
Zamawiający zmienia punkt 8 i 9:  
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       8 
 

Usługi Wsparcia świadczone od 
dnia podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego. 

 W terminach ustalonych 
zgodnie z Załącznikiem 
nr 3 do Umowy – 
Produkty i Usługi. 
Odbiory (pkt 2.19-2.22) 

       9 Asysta przy zbieraniu danych   W terminach ustalonych 
zgodnie z Załącznikiem 
nr 3 do Umowy – 
Produkty i Usługi. 
Odbiory (pkt 2.23 -2.25) 

 

4. W załączniku nr 5 do Umowy – ZASADY WYKONYWANIA GWARANCJI, USŁUG 
WSPARCIA I ASYSTY PRZY ZBIERANIU DANYCH Zamawiający zmienia punkt 8, który 
otrzymuje brzmienie:  

 

„8. Dokonując zgłoszenia w ramach Gwarancji, Zamawiający określa kategorię Błędu 
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie. Kategorię Błędu określa Zamawiający i jest 
to wiążące dla Wykonawcy. 

W przypadku gdy zgłaszany Błąd wynika z Infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca 
stwierdza to w odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego oraz określa elementy, 
wymienione w pkt 9 d) niniejszego załącznika oraz: 

a) element Infrastruktury Zamawiającego, którego Błąd dotyczy;  

b) czas powstania/zidentyfikowania błędu.” 

 

5. W załączniku nr 6 do Umowy – PŁATNOŚCI Zamawiający zmienia punkt 6 w tabeli, który 
otrzymuje brzmienie:  

 

       6 Wykonanie Modelu Danych 2 %  

 

6. W załączniku nr 9 do Umowy – WZÓR UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH Zamawiający skreśla datę 15 marca 2018 r.  

 

7. Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ – OPZ wprowadza następujące zmiany: 
  

1) dodaje w punkcie 4 Przepisy i wymogi prawne - punkt 1.31 o treści: 

„31. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019. poz. 848).” 

2) w punkcie 9 Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie udostępnione przez 
Zamawiającego - punkt 1 i 3 otrzymują brzmienie: 
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„1.   Zamawiający udostępni na potrzeby realizacji umowy następujące zasoby:   

Serwery wirtualne o parametrach łącznie: 

 Procesory wirtualne – maksymalnie 128 rdzeni; 

 Pamięć RAM – maksymalnie 1024 GB; 

3.  W przypadku, gdy Wykonawca uzna, iż powyżej opisane zasoby  są niewystarczające 
do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy niezbędne elementy 
dodatkowe, kompatybilne z infrastrukturą Zamawiającego (serwery typu Blade), 
w ramach Wynagrodzenia za podstawowy przedmiot Umowy.” 

3) w punkcie 10 Wymagania w zakresie technologii - punkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6. Wymaga się, aby Rozbudowany System był zgodny z wytycznymi WCAG 2.1 na 
poziomie AA.” 

 
4) w punkcie 12 Wymagania dotyczące poziomu świadczenia usług podpunkt 1.a.iii. 

otrzymuje brzmienie: 
 

„iii. W przypadku konieczności naprawy Błędów, naprawy będą realizowane przez całą 
dobę. 
W przypadku konieczności wprowadzania zmian innych niż mające na celu naprawę 
Błędów, Wykonawca dokona ich jedynie w oknach serwisowych wyznaczanych w 
godzinach od 20:00 do 7:00 lub w innych godzinach za zgodą Zamawiającego. 
Podczas trwania prac w czasie okna serwisowego Wykonawca zapewnia 
wyświetlanie Użytkownikom Rozbudowanego Systemu komunikatu o trwających 
pracach serwisowych oraz planowanym terminie ich zakończenia zaś na 24 godziny 
przed uruchomieniem okna serwisowego  Wykonawca zapewni wyświetlenie 
komunikatu o planowanych pracach serwisowych oraz planowanym terminie ich 
zakończenia.” 

 
III. Zamawiający informuje, iż w wyniku udzielenia odpowiedzi na pytania i zmiany treści SIWZ, 

działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert 
do dnia 28 lutego 2020 r.  
 

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Zmianę powyższego terminu Zamawiający wprowadza również do Ogłoszenia o zamówieniu  
przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Sprostowanie, ogłoszenie dodatkowych 
zmian lub dodatkowych informacji. 

 
 
W związku z powyższą zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający  działając na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia dodatkowo punkt XVIII.1 i punkt XX SIWZ 
w następującym zakresie:  
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XVIII. Termin i sposób składania ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 2 w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  28/02/2020 r. do godz. 11:00 
 

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   

 
28/02/2020 r. 

 
o godz. 11:30 

 
 
 

Z poważaniem 
Dyrektor Generalny 

 

Mariusz Czyżak 
 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


