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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.33.2021.6 

 

 
 
 

Wykonawcy 
  

 

 

 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Modernizację posiadanego przez Zamawiającego systemu 
telekomunikacyjnego marki Atos Unify OpenScape Enterprise Express (OSEE)”. Sprawa nr 
BA.WZP.26.33.2021. 

 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej 
treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ] wraz z udzielonymi 
wyjaśnieniami: 
 
 
 

1. Pytanie: 
Prosimy o informację czy oferowany w postępowaniu sprzęt: 
1) ma pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji Producenta sprzętu na terenie Polski? 

2) czy sprzęt powinien być fabrycznie nowy? 

Odpowiedź:  
Ad. 1. Zamawiający informuje, że zaoferowany Sprzęt ma pochodzić z oficjalnego kanału 
dystrybucji Producenta sprzętu na terenie Polski. 
Ad. 2. Zamawiający informuje, że zaoferowany Sprzęt powinien być fabrycznie nowy. Przez sprzęt 

fabrycznie nowy Zamawiający rozumie:  
- Sprzęt, na który zostanie dostarczona gwarancja, 
- Sprzęt, który nie był nigdzie używany, 
- Sprzęt, który posiada aktualne wsparcie producenta.  

 
2. Pytanie:  

Zamawiający określił wymóg dotyczący złożenia oferty jak niżej. 
XII.  Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

 

Warszawa, 23 września 2021 r. 
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Niestety podając numer postępowania na miniPortalu nie ma możliwości odnalezienia 
postępowania. Prosimy o weryfikacje czy postępowanie faktycznie jest dostępne na miniPortalu. 
Poniżej zrzut z ekranu. 

 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że postępowanie jest obecnie dostępne na miniPortalu pod numerem ID 
postępowania: 692cdc23-3616-49c1-97d6-0cf5864ce6f1. Dane postępowanie można wyszukać 
również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”. 
 

 

 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

    Dariusz Walaszczyk 
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