
 

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VII 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania i dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pn.: „Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych  
z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach  II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, 
Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa”, numer sprawy: 73/ST/WS/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 
230-567146 z dnia 25-11-2020 r. 

 
Pytanie 15:  
Wadium - gwarancja ubezpieczeniowa. 
czy dopuszczają państwo złożenie oryginału gwarancji ubezpieczeniowej w formie papierowej? Niestety nie 
wszyscy ubezpieczyciele wystawiają gwarancje w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem, a z powodu 
trwającego okresu świątecznego i urlopowego znalezienie nowego gwaranta jest praktycznie niemożliwe. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt 11.7 ppkt 1) SIWZ dotyczący złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentów w 
przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, podpisanych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. W celu umożliwienia pozyskania 
stosownego dokumentu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert określając go na dzień 8 stycznia 2021 r. 
godzina 10:00. 
 
 
Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji SIWZ: 

SIWZ – pkt 13.5 – było 
Termin składania ofert upływa w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 10:00. 

SIWZ – pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 8 stycznia 2021 roku o godz. 10:00. 
 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, 
2) SIWZ zmieniona w dniu 23-12-2020 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 GUS 
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