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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.15.2020.25 

 

 
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.26.15.2020 

 
 
Zamawiający informuje, że otrzymał od Wykonawcy wniosek o przedłużenie terminu składania 
ofert, o następującej treści: 
 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie termin składania ofert w postępowaniu pn. 
„Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu 
informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług 
wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju” (https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-
publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-sprawa-nr-ba-wzp-26-15-2020,375.html ). 
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i związane z tym problemy,  czas potrzebny na 
dokładne przeanalizowanie dokumentacji i przygotowanie oferty ulega znacznemu 
wydłużeniu. 
Dodatkowych 8 dni byłoby wystarczającym okresem jaki jest nam jeszcze potrzebny. 
 
Odpowiadając na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na 
przesunięcie terminu składania ofert. 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 18/05/2020 r. o godz. 11.00 
 
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Giełdowej 7/9  
w dniu 18/05/2020 r. o godz. 11.30. 
 
Dodatkowo Zamawiający informuje, że umożliwi na wniosek przesłany pocztą elektroniczną 
na adres e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl najpóźniej do upływu terminu składania 
ofert, udział w otwarciu ofert w sposób zdalny, poprzez udostępnienie linka (wysłanie go na 
podany we wniosku adres e-mail). 
Udział w otwarciu ofert w sposób zdalny, Zamawiający traktuje jako dodatkowe poszerzenie 
możliwości udziału w otwarciu ofert, dlatego też Zamawiający nie bierze odpowiedzialności 

Warszawa, 14 maja 2020 r. 
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za ewentualne problemy techniczne powodujące utrudniony  udział w otwarciu ofert  w ten 
sposób. 
 
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zmienia treść punktu XXI.4 SIWZ 
na następującą: 
 
„W przypadku gdy będzie obowiązywał stan epidemiczny, epidemia, jeden ze stanów 
wyjątkowych, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) lub inne 
wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu i gromadzeniu się na terytorium RP, 
Zamawiający umożliwi na wniosek przesłany pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
zamowienia.publiczne@uke.gov.pl najpóźniej do upływu terminu składania ofert, udział 
w otwarciu ofert w sposób zdalny poprzez udostępnienie linka (wysłanie go na podany we 
wniosku adres e-mail).” 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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