
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                             Sprawę prowadzi:      1/2 
ul. Giełdowa 7/9                                                               Michał Sobczak tel. 22 53 49 295 

 
Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.22.2020.32 

 

 

 
Wykonawcy 

 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług utrzymania, usług serwisu, 
usług gwarancji oraz usług wdrożeniowych Systemu PLI CBD w obszarze Aplikacji 
PLI CBD oraz Infrastruktury Informatycznej PLI CBD”. Sprawa numer: 
BA.WZP.26.22.2020. 

 
 
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 173: 
Mamy takie pytanie robocze dotyczące Formularza oferty, 
Czy w pkt 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi brutto[1] 

(wraz z podatkiem VAT): ................................................................ PLN[2] (słownie: 

......................................................................................,  …./100 groszy) [3], w tym: 

 
nie miało być rozbicia ceny łącznej, tak jak należy podać później w umowie?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający odpowiada, że w pkt 3) Załącznika nr 1 do SIWZ – wzoru formularza oferty nie 
wymaga rozbicia ceny łącznej.  
 

                                                 
[1] Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego w pkt 6 formularza oferty, czy wybór oferty będzie prowadzić  do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
[2] Wykonawca wstawia kwotę z pozycji kalkulacji: Wartość brutto w PLN (z podatkiem VAT). 
[3] Wypełnia Wykonawca.  

Warszawa, 27 listopada 2020 r. 
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Zamawiający żąda jedynie podania w  pkt 3) Załącznika nr 1 do SIWZ – wzoru formularza oferty 
ceny oferty za realizację całości zamówienia, bez podawania szczegółowej kalkulacji ceny 
oferty, a  słowa „,w tym” zostały wpisane omyłkowo. 

Z poważaniem  

Naczelnik Wydziału 

Zamówień Publicznych 

Jacek Gola 
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