URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, 22 lipca 2021 r.
BA.WZP.26.20.2021.8

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma
Usług Elektronicznych”. Sprawa nr BA.WZP.26.20.2021.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2021 r. poz. 464), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zmienia treść SWZ:
1. Punkt IX ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy.
2. Punkt IX ust. 2 ulega skreśleniu.
3. Punkt XII ust. 17.2) SWZ otrzymuje brzmienie:
zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 1) będzie skuteczne jeżeli Wykonawca w pkt. 13 załącznika
nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty, wskaże w sposób nie budzący wątpliwości informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
4. Punkt XVI.8) SWZ otrzymuje brzmienie:
uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w pkt 13 załącznika nr 1 do SWZ – wzór
formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
5. Punkt XVI.9) ulega skreśleniu.
6. Punkt XVII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25 sierpnia 2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
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7. Punkt XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 2 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27/07/2021
r. do godz. 10:00
8. Punkt XIX otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr
08.21 (Sala Konferencyjna): w dniu 27/07/2021 r. o godz. 12:00
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9. § 11 ust. 7 w załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy) otrzymuje brzmienie:
Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu usługę modyfikacji systemu PUE w terminie
określonym w zleceniu, o którym mowa w § 4 Umowy, Zamawiający może dokonać odbioru tej
usługi w terminie określonym w ust. 2 albo w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 5. W
takim przypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.
10.§ 13 ust. 1 pkt 1-4 w załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy) otrzymują brzmienie:
1) niedotrzymania terminu przedstawienia pracochłonności, o którym mowa w § 4 ust. 4 – kwotę w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) niedotrzymania terminu wykonania zlecenia, o którym mowa w § 4 ust. 9 Umowy – kwotę
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy –
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3) niedotrzymania terminu poprawienia zlecenia, o którym mowa w § 11 ust. 5 Umowy – kwotę
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy –
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4) niedotrzymania terminów:
a) usunięcia awarii/błędów poziomu 1/błędów poziomu 2, o których mowa w Załączniku nr 2 do
Umowy – kwotę w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1
niniejszej Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
b) usunięcia błędów poziomu 3/błędów poziomu 4, o których mowa w Załączniku nr 2 do Umowy
– kwotę w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
11.§ 14 ust. 6 w załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy) otrzymuje brzmienie:
W przypadku dokonania odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, które dodatkowo
stanowią podstawę do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki, Zamawiający uprawniony jest do
naliczenia wyłącznie jednej kary umownej. Zamawiający naliczy wówczas Wykonawcy karę umowną,
która na dzień odstąpienia będzie przedstawiała wartość wyższą.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji
Barbara Jamróz
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