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Wykonawcy 
 
 
 

 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wykonanie badania 1 szt. komory bezodbiciowej SIEMENS prod. 
Siemens Matsushita Components GmbH&Co. KG zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
55016-1-4:2010” – sprawa nr BA.WZP.26.32.2020. 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 
przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
[SIWZ] wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie nr 1 
(…) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza nowszą edycję 
normy tj. PN-EN 55016-1-4:2019-04 jako dokument określający metodę badania?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie nowszej normy tj. PN-EN 55016-1-4:2019-04 jako 
dokument określający metodę badania parametrów komory bezodbiciowej. 
 
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 
SIWZ poprzez skreślenie pkt 13 w formularzu ofert, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp 
przedłuża termin składania ofert na dzień 08/10/2020 r., godz. 10:00 i zmienia treść SIWZ: 
 
1) pkt XVIII SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
„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 08/10/2020 r., do godz. 10:00 

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 

Warszawa, 5 października 2020 r. 
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ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 
Oferta w postępowaniu na: „Wykonanie badania 1 szt. komory bezodbiciowej 
SIEMENS prod. Siemens Matsushita Components GmbH&Co. KG zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 55016-1-4:2010” – sprawa nr: BA.WZP.26.32.2020 
 
Nie otwierać przed dniem:  08/10/2020 r.,   godz. 10:30.” 

 
 
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 08/10/2020 r. o godz. 10:30.” 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z  art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
 
  

  Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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