Warszawa, dn. 10.05.2013 r.
Zamawiający:
Urząd Regulacji Energetyki
ul. Chłodna 64
00‐872 Warszawa
znak sprawy: URE‐BDG‐260/02/2013
Wykonawcy
Urząd Regulacji Energetyki występując jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie u na świadczenie usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej za pośrednictwem sieci GSM dla Urzędu
Regulacji Energetyki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku‐ Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi
Zamawiającemu, informuje, że w treści SIWZ:
‐ ulega zmianie numeracja § 15 Załącznika nr 2 do SIWZ na § 16, a § 15 otrzymuje brzmienie:
§ 15.
Zmiany umowy
Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
1) zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne
wobec łączącej strony więzi prawnej:
‐o charakterze niezależnym od stron,
‐ którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
‐którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, której nie można przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar
i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe
załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skażenia.
2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
‐ usuwa z SIWZ wszelkie odmiany słowa „kalendarzowe”, co skutkuje zmianą w:
‐ pkt. VII ppkt 1. Załącznika nr 1 do SIWZ,
‐ §11 ust. 1. pkt 1). Załącznika nr 2 do SIWZ,
‐ §12 ust. 1. Załącznika nr 2 do SIWZ,
W związku z zmianami, jakie Zamawiający wprowadził w treści SIWZ, na stronie internetowej URE
(http://bip.ure.gov.pl/portal/bip/12/1121/Swiadczenie_uslug_telekomunikacyjnych_w_zakresie_tele
fonii_stacjonarnej_za_posre.html) został opublikowany tekst jednolity SIWZ z zaznaczonymi kolorem
żółtym zmianami (plik nazywa się: SIWZ‐Telefony (po zmianach)).
W celu przeanalizowania przez Wykonawców i uwzględnienia zaistniałych zmian w SIWZ,
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 Pzp przesuwa termin składania ofert na dzień 16 maja
2013 r. do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 16 maja 2013 r o godz. 11:30 sala 229
II p w siedzibie Urzędu.

Niniejsze pismo zostało przesłane do Państwa w wersji elektronicznej oraz w formie papierowej
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Małgorzata Kowalska

