Katowice, dnia 14 października 2021 r.
BA.I.272.33.2021

ZMIANA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi
unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129) - na usługę telefonii stacjonarnej dla Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach na okres od 1.12.2021 r. do 30.11.2023 r.

W dniu 14 października 2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zapisów
Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),
na usługę telefonii stacjonarnej dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na okres
od 1.12.2021 r. do 30.11.2023 r.
Na podstawie art. 284 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:
Pytanie 1:
„Zamawiający w dniu 8 października opublikował modyfikacje SWZ – w zakresie OPZ i wzoru
umowy. Modyfikacja dotyczy przedmiotu zamówienia – Zamawiający doprecyzował i
uzupełnił przedmiot zamówienia o usługi VPN SIP trunk.
Zmiany dotyczą Opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy, w tym załącznika z
wykazem zasobów. W wyjaśnieniach nie ma natomiast odniesienia do Formularza ofertowego.
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy słuszne jest jego
domniemanie, iż również w Formularzu ofertowym powinien uzupełnić Tabelę o pozycję:
„Abonament miesięczny za VPN SIP-trunk”?”
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z sugestią Wykonawcy, dokonuje stosownej zmiany w formularzu
ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. Formularz ofertowy po zmianie w załączeniu.
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany SWZ w zakresie:
1. Zmiany w treści formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ polegającej na dodaniu ceny
jednostkowej netto i brutto za abonament miesięczny za VPN SIP-trunk.

2. Terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert:
Rozdział XVIII SWZ:
Przed zmianą:
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 15 października 2021 r. do godziny
10:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
miniPortalu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2021r. o godzinie 10:30
Po zmianie:
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 19 października 2021 r. do godziny
10:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
miniPortalu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2021r. o godzinie 10:30
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
W załączeniu aktualny formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.
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Załącznik nr 1 do SWZ po zmianie 14.10.2021 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu podstawowego na: usługę telefonii stacjonarnej dla Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach na okres od 1.12.2021 r. do 30.11.2023 r.

my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………….
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców);
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne
adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

1.

SKŁADAMY
OFERTĘ
na
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
……………………………………., zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

2.

OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do
reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy
jest:

………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym
zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

* niepotrzebne skreślić
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia
i jej załącznikami i oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami, a także
zasadami postępowania.
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Rozdziałem II SWZ tj. „Informacją dotyczącą
przetwarzania danych osobowych” przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

5. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:
Cena brutto: __________________ zł w tym podatek VAT
(słownie złotych brutto: ..........................................)
w tym:

Lp.

Usługa

1

Abonament miesięczny za ISDN PRA

2

Abonament miesięczny za ISDN BRA

3

Abonament miesięczny za POTS

4

Abonament miesięczny za VPN SIPtrunk

Cena jednostkowa Cena
netto (PLN)
jednostkowa
brutto (PLN)

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do usunięcia awarii w czasie (proszę wpisać deklarowany czas
usunięcia awarii)
nie dłuższym niż 6 godzin
nie dłuższym niż 7 godzin
nie dłuższym niż 8 godzin
nie dłuższym niż 9 godzin
nie dłuższym niż 10 godzin

(proszę wpisać deklarowany czas usunięcia awarii)
UWAGA: Czas usunięcia awarii stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert)

8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do uruchomienia usługi w terminie:
do 7 dni kalendarzowych od dnia, w
którym zamawiający powiadomi
wykonawcę o konieczności uruchomienia
przedmiotowej usługi
do 10 dni kalendarzowych od dnia, w
którym zamawiający powiadomi
wykonawcę o konieczności uruchomienia
przedmiotowej usługi

do 14 dni kalendarzowych od dnia, w
którym zamawiający powiadomi
wykonawcę o konieczności uruchomienia
przedmiotowej usługi

(należy wpisać deklarowany czas uruchomienia usługi)
UWAGA: Czas uruchomienia usługi stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert)
9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych
Postanowieniach umowy.
10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków
Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem
biegu terminu tj. do dnia 11 listopada 2021 r.
11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić
Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
………………………………………………………………………………………………
(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)
Podwykonawcą będzie:

………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)
12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, określonymi
w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
Warunków Zamówienia, w formie elektronicznej i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. OŚWIADCZAMY, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
14. OŚWIADCZAM, że wniesione zostało wadium w kwocie:
……………………………… zł, w formie …………………………………
W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 97 ustawy Pzp, wadium wniesione
w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek o numerze: ……………prowadzony przez bank
………………..
15. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko: ___________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________

Telefon: ________________________________ Faks: ____________
Adres e-mail: _________________________________________________________
16. ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1) ________________________________
2) ________________________________
3)
4) ________________________________
…….……………………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie
PDF (poprzez funkcję „zapisz jako”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w
formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ
Rozdział XIV

