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Wykonawcy 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn. „Dostęp do baz/bazy danych z zakresu 
telekomunikacji i informatyki”,”. Sprawa nr BA.WZP.26.14.2022. 

 
 

WYJAŚNIENIA  
 
Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, odpowiadając na wniosek 
Wykonawcy informuje, co następuję:  
 

 

„Szanowni Państwo, 
zgodnie z informacją zamieszczoną na Państwa stronie internetowej w postępowaniu „Dostęp 
do baz/bazy danych z zakresu telekomunikacji i informatyki” (Sprawa nr BA.WZP.26.14.2022) 
Zamawiający dokonał przedłużenia terminu składania ofert po jego upływie. Pismo informujące 
o zmianie SWZ w tym zakresie zostało podpisane o godzinie 10:13 czyli 13 minut po upływie 
terminu składania ofert, co stanowi naruszenie art. 286 ust.1 PZP. Zauważamy także, iż 
Zamawiający nie opublikował zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie co stanowi 
naruszenia art. 267 ust.2 pkt 6) PZP.  
 
Wobec powyższego wnosimy o niezwłoczne uchylenie czynności zmiany nr 2 SWZ dokonanej 
w dniu 17 lutego 2022 roku oraz: 
 
1/ udostępnienia informacji o wartości środków jakimi Zamawiający dysponuje na 
sfinansowanie przedmiotu zamówienia;  
2/ udostępnienia danych o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP;  
3/ przystąpienia do oceny ofert.” 
 
Stanowisko Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że ze względów technicznych strona prowadzonego postępowania  
e-Zamówienia, udostępni złożone oferty w dniu 21.02.2022 r. o godzinie 11:00. Tym samym 
Zamawiający informuje, że udostępnienie informacji o wartości środków nastąpi w dniu 
21.02.2022 pomiędzy godziną 10:00 a 11:00.  
W związku z powyższym po terminie na otwarcie ofert Zamawiający udostępni dane, o których 
mowa w art. 222 ust 5, oraz przystąpi do oceny złożonych ofert.  
Jednocześnie zamawiający informuje, że zmiana terminu składania ofert została opublikowana 
w Biuletynie Zamówień Publicznych o godzinie 9:45 w dniu 17.02.2022 r., czyli przed terminem 
składania ofert. 
Zamawiający informuje, że treść SWZ pod względem merytorycznym nie uległa zmianie, 
oprócz zmiany terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.  
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