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Wykonawcy 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy 
Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie 
usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”. Sprawa nr BA.WZP.26.46.2021. 

 
WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ 

 
Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 284 ust. 6 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej 
dalej „ustawą Pzp”, poniżej udostępnia treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z 
wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”: 
 
Pytanie 1 
Działając w imieniu …………, w związku z planowanym udziałem w prowadzonym przez Państwa 
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zaprojektowanie, 
budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. 
Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”, nr 
postępowania: BA.WZP.26.46.2021, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 
05.01.2022r.  
W związku z trwającym w Spółce okresem finalizacji prac projektowych mamy istotne problemy z 
zapewnieniem, w wyznaczonym przez Państwa terminie, osób merytorycznych, których wiedza jest 
kluczowa z punktu widzenia rzetelnego przygotowania oferty zgodnie z określonymi przez Państwa 
wymaganiami. Ponadto w wyznaczony przez Państwa termin składania ofert przypada na okres 
świąteczny, który w połączeniu z dużym obciążeniem osób merytorycznych opisanym powyżej stanowi 
dodatkową niesprzyjająca okoliczność. Dodatkowo, w związku z wejściem w życie ustawy z 2 marca 
2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 374), która określa między innymi zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i 
tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł 
zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej (art. 1 ust. 1 pkt 1 tej ustawy), wiele firm 
zgodnie z art. 3 tej ustawy: „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi 
wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego 
wykonywania (praca zdalna).”, w trosce o zdrowie pracowników, współpracowników, kontrahentów 
oraz ich rodzin, zgodnie z zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego Spółka podjęła decyzję o przejściu pracowników i współpracowników w tryb 
pracy zdalnej lub hybrydowej. Przez wzgląd na powyższe oraz szereg innych utrudnień związanych z 

Warszawa, 30 listopada 2021 r. 
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obecną sytuacją epidemiologiczną, w ocenie Wykonawcy niezbędny jest dodatkowy czas, który 
umożliwi przygotowanie oferty.  
Wyżej opisana sytuacja zarówno, zaangażowania zespołu Wykonawcy, jak i epidemiologiczna wpływa 
na dostępność specjalistycznego personelu w zespole Wykonawcy, co ma bezpośredni wpływ na 
przygotowanie rzetelnej i poprawnej merytorycznie oferty. Zakres materiałów jakie Państwo 
udostępnili do analizy w postępowaniu przetargowym, musi zostać rzetelnie przeanalizowany aby móc 
złożyć kompletną ofertę, zgodnie z określonymi przez Państwa wymaganiami.  
W związku z tym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i przedłużenie terminu składania 
ofert. 
Odpowiedź na pytanie 1 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Pytanie 2 
W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na realizacje projektu „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i 
wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz 
świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju” ze względu na istotne znaczenie 
pytań dla Wykonawców, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącej Specyfikacji 
Istotnych Warunków:  
Pytanie 1:  
Dotyczy: SWZ – rozdział XVIII. Informacje o kryteriach oceny ofert oraz sposób oceny ofert.  
Zamawiający wskazuje podział wg., którego będą poznawane punkty za poszczególne składowe ceny. 
Rozdz. XVIII ust.1 SWZ - tabela wskazuje, że za próbkę można uzyskać 25 pkt. 

 
Następnie Zamawiający w pkt. 5 „Zasady oceny w kryterium Ocena próbki (O)” wskazuje, że w tym 
kryterium można maksymalnie otrzymać 20 punktów, na które składa się: 10 punktów za „Weryfikację 
kompletności prezentowanego scenariusza” oraz 10 punktów za „Optymalność interfejsu edycyjnego”. 
Prosimy o wskazanie poprawnej ilości punktów. 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający wyjaśnia, iż w powyższym zakresie dokonał zmiany w treści SWZ. Zmiana powyższa 
została opublikowana w dniu 29.11.2021 r.  

 Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 
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