
 

 

Warszawa, dnia 22.05.2020 r. 
 

 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ V 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje 
modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia 
spisów powszechnych”, numer sprawy: 23/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 085-200752  
z dnia 30-04-2020 r. 

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

 
Pytanie nr 92:  
Zamawiający w dniu 19.05.2020r. udzielił odpowiedzi na pytanie nr 16 zmieniając tym samym jeden z parametrów 
tabletów będących przedmiotem postępowania.  Zamawiający dokonał modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia, 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający w kolumnie Nazwa cechy/podzespołu ,,Wyświetlacz” wymaga: 
rozdzielczość obrazu: nie mniej niż 1920 x 1200 pikseli.  Zmiana ta ma charakter istotny. Wprowadzenie do opisu 
przedmiotu zamówienia nowych parametrów wymaga od wykonawców powtórzenia pracy jaką wykonują od 
początku postępowania, czyli w szczególności: 

1. Weryfikacji urządzeń dostępnych na rynku oraz dedykowanych i kompatybilnych akcesoriów dla nich, 
które spełniają nowe wymagania SIWZ; 

2. Weryfikacji terminów dostaw; 
3.  Weryfikacji warunków gwarancyjnych; 
4. Uzgodnienia warunków handlowych z dostawcami, itd. 

Dopiero po przeprowadzeniu ponownej analizy, wykonawcy będą mogli przystąpić do przygotowania oferty 
spełniającej aktualne wymagania SIWZ. 
Od zmiany dokonanej przez Zamawiającego do aktualnie wyznaczonego terminu złożenia oferty (02.06.2020r.), na 
przeprowadzenie wszystkich powyższych czynności oraz analizę w ich kontekście całości dokumentacji 
postępowania, przygotowanie i skalkulowanie zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w 
organizacjach wykonawców oferty spełniającej wymagania SIWZ pozostaje 9 dni roboczych. Jest to czas 
zdecydowanie niewystarczający na przygotowanie oferty. 
Mając na względzie powyższe, Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 38 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), „jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.” 
Tym samym, z uwagi na to, że dokonane przez Zamawiającego zmiany w specyfikacji zamawianych tabletów 
wymagają dokonania przez wykonawców dodatkowych czynności w celu przygotowania oferty, w tym tak istotnych 
jak ponowny dobór sprzętu, Zamawiający jest z mocy prawa zobowiązany do przedłużenia terminu składania 
ofert. Zaniechanie dokonania tej czynności stanowić będzie naruszenie przepisów ustawy mogące mieć wpływ na 
wynik postępowania. 
W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania oferty co najmniej do dnia 
10.06.2020r. co pozwoli na ponowna analizę, uwzględniającą istotną modyfikację opisu przedmiotu zamówienia 
oraz przygotowanie i skalkulowanie konkurencyjnej, zgodnej z SIWZ oferty. 
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Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00. 
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt 13. 5 SIWZ, tj. Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2020 r.  
o godz. 10:00. 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu; 
2) SIWZ - zmieniona w dniu 22-05-2020 r.; 
 
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 

Głównego Urzędu Statystycznego 
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