Warszawa, dn. 16.11.2020 r.

BDG.WZP.261.18.2020/MW

dotyczy postępowania: 24/SYSTEM POBYT V.2 – ROZBUDOWA MODUŁU OBSŁUGI SPRAW/PN/20
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego 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, Zamawiający informuje, że na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) dokonuje zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, w
związku z czym:
1)

w rozdz. IX SIWZ pkt 4 ppkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) w postaci papierowego oryginału dokumentu: oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej
kopercie, a jego kopię w ofercie. Dokument należy złożyć do dnia 20.11.2020 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.”,
2)

w rozdz. 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 20.11.2020 r. o godz. 12:15”,
3)

w rozdz. XII SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) opisanym jak w rozdz. XI pkt 10 SIWZ, należy złożyć do
dnia 20.11.2020 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
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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)

w rozdz. XII SIWZ pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w dniu
20.11.2020 r. o godzinie 12:15.”.

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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