Warszawa, dnia 12.11.2021 r.
BA.WZP.26.31.2021

Wykonawcy
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
bez negocjacji na zakup dostępu do danych statystycznych i raportów
dotyczących usług komunikacji elektronicznej
WYJAŚNIENIA
Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”
przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w
przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1.
Dotyczy: Ogłoszenie, Sekcja VIII Procedura:
8.2) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/
WYKONAWCA nie ma możliwości pobrania w formie elektronicznej formularza oferty ani pełnego
zarejestrowania się na platformie ezamowienia, gdyż nie posiada dostępu do żadnego z poniżej
wskazanych podpisów elektronicznych:

W związku z powyższym czy istnieje możliwość przekazania dokumentacji w formie skanu
podpisanego ręcznie dokumentu poprzez platformę ezamowienia lub w wersji podpisanej
elektronicznie przy użyciu Adobe sign albo DocuSign, bezpośrednio u do Zamawiającego (UKE),
bez pośrednictwa platformy ezamówienia?

Dodatkowo, w portalu ezamówienia w ogłoszeniu Zamawiającego nie ma przycisku „Pobierz”
wskazanego w instrukcji : https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty3.2_20211016.pdf natomiast dokument SWZ jest podlinkowany do osobistego komputera osoby
wprowadzającej ogłoszenie co prawdopodobnie uniemożliwia jego pobranie.

ODPOWIEDŹ:
Aby złożyć ofertę należy zalogować się na platformie ezamówienia.gov.pl w tej sprawie prosimy o
kontakt z helpdesk lub pod numerem infolinii 32 7788999. Zamawiający nie posiada danych w
jaki sposób można dokonać pełnej rejestracji. Wiadome jest Zamawiającemu, że aby dokończyć
rejestracji na platformie niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego.
Zamawiający informuje, że ofertę należy złożyć zgodnie z art. 68 ustaw z dnia 11 września 2019
(t.j. Dz. U. z dnia 2021 poz. 1129) ustawy Pzp oraz § 11 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. W związku z
powyższym niedopuszczalne jest składanie ofert w formie skanu bez pośrednictwa platformy
ezamowienia.
Dokumentację do przedmiotowego postępowania można pobrać z linku zamieszczonego poniżej
„Załączniki w wersji edytowalnej” gdzie podany jest link do strony Zamawiającego BIP gdzie
zamieszczona jest cała dokumentacja z postępowania.
Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do SWZ (wersja edytowalna jest zamieszczona
na stronie Zamawiającego). Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp ofertę należy złożyć w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Przy czym podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych
posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona),
nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.
Do podpisania oferty może posłużyć również podpis kwalifikowany, o którym mówi
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
Pytanie 2.
Dotyczy: Ogłoszenie, Sekcja 7: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Klauzula 7.3
Chcielibyśmy, aby UKE dodał poniższy tekst w sekcji 7.3 lub oddzielnej sekcji:
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany w umowie: Tak. "Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę rzeczywistego lub przewidywanego dochodu lub zysków,
utratę umów lub za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody
jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, w jaki sposób powstały i czy zostały spowodowane
czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób,
niezależnie od tego, czy taka strata lub szkoda jest przewidywalna, przewidziana lub znana.
[Maksymalna łączna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego na mocy Umowy lub
w związku z Umową, niezależnie od tego, czy takie roszczenie wynika z umowy, czy z czynu
niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy w inny sposób, w żadnym wypadku nie przekroczy
kwoty należnej Wykonawcy]".
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie 3.
Dotyczy: SWZ Załącznik nr 4 (Wzór umowy) Par. 9 punkt 3:
W odniesieniu do sumarycznego limitu kar w sekcji 9 punkt 3, zwracamy się z prośbą do UKE o
obniżenie kary do 10% zamiast 40%.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 4.
Dotyczy: SWZ Załącznik nr 4 (Wzór umowy) Par 10 pkt 5 (płatność po rozwiązaniu umowy)
Chcielibyśmy, aby UKE dodał poniższy tekst:
„Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za żadne kary w przypadku odstąpienia lub
wypowiedzenia Kontraktu przez Zamawiającego”.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie 5.
W związku z wątpliwościami jakie mamy odnośnie zamówienia publicznego UKE numer
BA.WZP.26.31.2021, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe
pytania i przedłużenie terminu (o 7 dni roboczych) na składanie ofert w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dokonuje
zmiany treści SWZ, w zakresie:
Rozdziału 16 SWZ Termin związania ofertą:
BYŁO:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 14.12.2021. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
JEST:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 17.12.2021. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdziału 17 Sposób i termin składania i otwarcia ofert
BYŁO:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15.11.2021 r. do godziny 10:00.
JEST:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 19.11.2021 r. do godziny
10:00.

Opracowane przez Komisję przetargową w składzie:
1. Przewodniczący – Agnieszka Gładysz ……………………………………,
2. Członek – Dorota Oniszczuk …………………………………………………,
3. Członek – Hubert Szymczyk ………………………………………………,

4.

Elektronicznie podpisany przez Urszula
Wysocka
Data: 2021.11.12 11:44:51 +01'00'

Urszula Wysocka
Sekretarz – Urszula Wysocka ……………………………………………..

