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dotyczy postępowania: 24/SYSTEM POBYT V.2-ROZBUDOWA MODUŁU OBSŁUGI SPRAW/PN/20

Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup, dostawę i konfigurację urządzeń, licencji oraz zabezpieczeń typu 
firewall niezbędnych do zapewnienia poprawnego działania oraz zabezpieczenia Modułu Obsługi 
Spraw Systemu Pobyt v.2 na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w dniu 10 listopada 2020 r. 
wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  W związku z powyższym, na 
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1:
Dotyczy: sposoby przygotowania oferty- forma składania oferty.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie Wykonawcom złożenia ofert w postępowaniu 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
np. poprzez ePUAP lub Platformę, z której Zamawiający korzysta do postepowań powyżej progów UE. W 
związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego ostrą chorobę 
układu oddechowego COVID-19, a także ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz związanymi z tym 
ograniczeniami oraz mając na uwadze, zarówno bezpieczeństwo własnych, jak i Państwa pracowników i 
innych osób, który w sposób oczywisty będą zaangażowani w dostarczenie oferty sposobem tradycyjnym 
(np. kurierzy) powyższa prośba jest w pełni uzasadniona. Ponadto, mając na uwadze wprowadzone 
obostrzenia oraz przewidywane trudności logistyczno- organizacyjne (pracownicy na pracy zdalnej) 
związane z wysyłką oferty w formie papierowej, jak również ograniczenia po stronie Zamawiającego 
(możliwość złożenia oferty osobiście tylko w wyznaczonych godzinach po uprzednim uzgodnieniu 
telefoicznym)- uniemożliwi to niektórych Wykonawcom złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. 
Dodatkowo na dniach spodziewane są kolejne, nowe obostrzenia bliżej nieznane Wykonawcy, które 
również mogą mieć wpływ na możliwość złożenia oferty papierowej.
Wskazujemy ponadto, że Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej również 
rekomenduje i zachęca Zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Idąc za UZP podkreślamy, że art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w uzasadnionych 
przypadkach, do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego, umożliwia 
przed upływem terminu składania ofert zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym 
sposobu komunikacji w postępowaniu. (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-
w-dobie-zagrozenia-epidemicznego) 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że pytanie Wykonawcy nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 
1 ustawy Pzp.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 18.11.2020 r. 
do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15, w związku z czym: 

a) w rozdziale IX pkt 4 ppkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
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„b) w postaci papierowego oryginału dokumentu: oryginał dokumentu należy złożyć w 
oddzielnej kopercie, a jego kopię w ofercie. Dokument należy złożyć 
do dnia 18.11.2020 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 
w Warszawie bezpośrednio w Biurze Podawczym lub przesłać na adres: Urząd do Spraw 
Cudzoziemców Wydział Zamówień Publicznych ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa. Z uwagi 
na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację 
Zdrowia pandemii koronawirusa, zalecane jest przesyłanie ofert poprzez pocztę tradycyjną. 
Składanie ofert w formie pisemnej w obiekcie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w 
Warszawie jest możliwe w godz. 08.00 – 09.00 oraz 13.00-14.00 po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym pod nr 22 60-154-14.”;

b) w rozdziale XI pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), które 
należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Urząd do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa
OFERTA w postępowaniu na zakup, dostawę i konfigurację urządzeń, licencji oraz 

zabezpieczeń typu firewall niezbędnych do zapewnienia poprawnego działania oraz 
zabezpieczenia Modułu Obsługi Spraw Systemu Pobyt v.2 na potrzeby Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców
zadanie częściowe nr ………… 

Nr sprawy: 24/SYSTEM POBYT V.2-ROZBUDOWA MODUŁU OBSŁUGI SPRAW/PN/20
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 18.11.2020 r. o godz. 12:15”

c) w rozdziale XII pkt 1 i 4 SIWZ otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) opisanym jak w rozdz. XI pkt 10 SIWZ, należy 
złożyć do dnia 18.11.2020 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33  
w Warszawie bezpośrednio w Biurze Podawczym lub przesłać na adres: Urząd do Spraw 
Cudzoziemców Wydział Zamówień Publicznych ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa. Z uwagi na 
zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację 
Zdrowia pandemii koronawirusa, zalecane jest przesyłanie ofert poprzez pocztę tradycyjną. 
Składanie ofert w formie pisemnej w obiekcie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie 
jest możliwe w godz. 08.00 – 09.00 oraz 13.00-14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod 
nr 22 60-154-14.”,

„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, 
w dniu 18.11.2020 r. o godzinie 12:15.”.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, że zmiany i wyjaśniania SIWZ są 
wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowania.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo
if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo
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