Warszawa, dn. 04.03.2014 r.
Zamawiający:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02222 Warszawa
znak sprawy: UREBDG260/01/2014
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Urząd Regulacji Energetyki występując jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dostępu do
sieci Internet dla Urzędu Regulacji Energetyki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ‐ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) w związku z zadanym pytaniem przesłanym do Zamawiającego
udziela odpowiedzi po zacytowaniu pytania.
Pytanie.
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu URE‐BDG‐260/01/2014 zwracam się z prośbą
o udostępnienie kontaktów do poszczególnych lokalizacji, w których wymagane jest
zestawienie łącza w celu przeprowadzenia wizji.
Zgodnie z zapisami SIWZ na wykonanie wizji Wykonawca musi umówić się ze wskazaną
osobą 2 dni przed zamiarem jej wykonania. Zgodnie z zapisami SIWZ lista osób
odpowiedzialnych za lokalizacje powinna zostać podana w punkcie 18.7 SIWZ. Punktu
tego niestety brakuje w dokumencie.
Jednocześnie ze względu na konieczność złożenia oferty po przeprowadzonych wizjach
proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 17 marca 2014 r.
Odpowiedź.
Zgodnie z pkt. 2.7. SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji
lokalnej przez zainteresowanego Wykonawcę w miejscach instalacji usługi przed
terminem składania ofert.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1
do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Jest: „Zgodnie z zapisem pkt. 2.7 SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość
przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscach instalacji usługi. W przypadku skorzystania
z ww. możliwości przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany poinformować
Zamawiającego (osobę wskazaną w pkt. 18.7 SIWZ odpowiedzialną za opis przedmiotu
zamówienia) telefonicznie i mailowo najpóźniej na 2 dni przed planowaną wizją
lokalną.”
Powinno być: „Zgodnie z zapisem pkt. 2.7 SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość
przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscach instalacji usługi. W przypadku skorzystania
z ww. możliwości przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany poinformować

Zamawiającego (osobę wskazaną w pkt. 19.7 SIWZ odpowiedzialną za opis przedmiotu
zamówienia) telefonicznie i mailowo najpóźniej na 2 dni przed planowaną wizją
lokalną.”
Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści SWIZ w pkt
9 SIWZ.
Jest: „9.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub
kurierską.”
Powinno być: „Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i
godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 9.1, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską.”
Jest: „9.7. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt 8.1., zostaną zwrócone
Wykonawcom niezwłocznie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.”
Powinno być: „Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt 9.1., zostaną zwrócone
Wykonawcom niezwłocznie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.”

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 Pzp zmienia termin składania i
otwarcia ofert na dzień 14 marca 2014 r. na godzinę 11.00 (składanie ofert) i 11.30
(otwarcie ofert).

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Nowy termin składania i otwarcia ofert to 14 marca br. Miejsce oraz godziny
pozostają bez zmian. W konsekwencji Zamawiający odpowiednio zmienia daty
określone w pkt. 8.20, 9.1, 9.3 i 10.2 SIWZ.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Małgorzata Kowalska

