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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.9.2021.7 

 

 

 
 
Wykonawcy 

 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu podstawowego na „Świadczenie usługi łączności pomiędzy sieciami 
lokalnymi Systemu PLI CBD oraz innych usług przez okres 48 miesięcy”. Sprawa 
numer: BA.WZP.26.9.2021. 

 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ] w następującym zakresie, tj.: 
 

I.  
 

 w punkcie II Tryb udzielenia zamówienia SWZ, punkt 3 o brzmieniu: 
 

3. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 139 000,00 euro. 

 

 otrzymuje brzmienie: 
 

3. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia przekracza kwotę 130 000,00 
złotych, natomiast nie jest równa kwocie i nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 139 000,00 euro. 

 
II.  

 

 punkt XV Zawartość oferty SWZ, o brzmieniu: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego wraz z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) złożyć:  

1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII.1.1) SWZ, 
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII.1.2) SWZ i zobowiązanie, o którym mowa 

w pkt. IX.2 SWZ (o ile dotyczy); 

Warszawa, 2 lutego 2021 r. 
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3) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. IX.6 SWZ; 

4) dokumenty, o których mowa w pkt XI.12 – XI.13 SWZ, 
5) dokument wniesienia wadium – zgodnie z pkt XIII niniejszej SWZ, 
6) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w pkt 12 załącznika nr 1 do SWZ – 

wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

 otrzymuje brzmienie: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego wraz z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) złożyć:  

1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII.1.1) SWZ, 
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII.1.2) SWZ,  zobowiązanie, o którym mowa 

w pkt. IX.2 SWZ (o ile dotyczy) i oświadczenie o którym mowa w punkcie VIII.1.4) SWZ 
(o ile dotyczy); 

3) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. IX.6 SWZ; 

4) dokumenty, o których mowa w pkt XI.12 – XI.13 SWZ, 
5) dokument wniesienia wadium – zgodnie z pkt XIII niniejszej SWZ, 
6) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w pkt 12 załącznika nr 1 do SWZ – 

wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
III.  

 

 W Załączniku nr 2B do SWZ – wzorze oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 
zapisy o brzmieniu: 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                         ……………………………………… 

(podpis) 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru   lub   
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 

 
 

 otrzymują brzmienie: 
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                         ……………………………………… 

     (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Podmiotu, zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Podmiotu (odpis z właściwego rejestru   lub   
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 

 
Zamawiający zamieszcza zmieniony Załącznik nr 2B do SWZ – wzór oświadczenia podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje 
się na jego zasoby, jako załącznik do niniejszego pisma. 
  

  Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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