
 

 

  
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 18.05.2020 r. 
   

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i 2020 oraz z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje 
modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne 
Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu 
„Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)”; numer sprawy: 
53/ST/PDS/POC/PN/2019, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 004-004849 z dnia 7-01-2020 r. 

Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 12 czerwca 2020 r. o godz. 10:00. 

Pytanie 490: 
Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą terminu składania ofert w postępowaniu na budowę systemu PDS.  
W dniu 16.03 zostaliśmy poinformowani o wpłynięciu odwołania. W związku z ogłoszonym stanem epidemii 
Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła decyzję o czasowym zawieszeniu rozpatrywania spraw odwoławczych na 
jawnych rozprawach z udziałem stron. Obecnie trwają prace nad rozwiązaniami zmierzającymi do wznowienia 
rozpatrywania odwołań wniesionych/wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej. Czy w związku z tą sytuacją 
przewidują Państwo zmianę terminu składania ofert? Ta informacja pomoże nam zorganizować proces formalnego 
akceptowania i podpisywania oferty oraz zaplanować prace zespołu przygotowującego ofertę - szczególnie  
w obecnej sytuacji pracy zdalnej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert, określając go na dzień 12 czerwca 2020 r. godzina 10:00. 
 
Pytanie 492: 
Uprzejmie proszę o informację czy w związku z opublikowaną informacją o wniesieniu odwołania z dnia 16.03.2020 
oraz brakiem na ten moment informacji o wycofaniu niniejszego odwołania, czy Zamawiający planuje zmianę 
terminu składania ofert. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert, określając go na dzień 12 czerwca 2020 r. godzina 10:00. 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 

SIWZ pkt 13.5 – było 
Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2020 r. o godz. 10:00. 

SIWZ pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ oraz na 
Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 

  

 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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