Warszawa, 06 maja 2019 r.
DAZ-SZP.262.12.2019

ZATWIERDZAM

Bartosz Dziadecki
Kierownik
Sekcji Zakupów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 9/19/PN) na świadczenie
usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do
Internetu wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz
zakupem i dostawą nowych modemów/routerów Wi-Fi
Działając

na

podstawie

art.

38

ust.

2

ustawy

Prawo

zamówień

publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.), uprzejmie informuję, iż w dniu
30 kwietnia 2019 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej
przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
„Pod Tabelą 2 Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) znajduje się nieprecyzyjny przypis
o treści:
2 W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego podatku
zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.

U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zmianami) Wykonawca w tej pozycji wskaże cenę netto z kol.
6.
W związku ze zbliżającym się terminem składania ofert proszę o pilne potwierdzenie, że
przypis ten:
1) dotyczy pozycji 1 i 2 w Tabeli 2 Formularza oferty
2) należy go rozumieć, że w przypadku zaistnienia przypadku o którym w nim mowa,
Wykonawca w kolumnie 7 „Wartość Umowy brutto” ma podać „Wartość pozycji netto
(kolumna 4), a nie wartość z kolumny 6 „Wartość podatku Vat”.
ODPOWIEDŹ
Ad. 1) Zamawiający potwierdza, że przypis przytoczony powyżej przez Wykonawcę dotyczy
pozycji 1 i 2 w Tabeli 2 Formularza oferty.
Ad. 2) Zamawiający przyznaje, że nastąpiła omyłka pisarska i winna być kolumna 4, co
wynika zapisu „wskaże cenę netto”. Jeżeli Wykonawca wstawi wartość z kolumny 6,
Zamawiający poprawi na wartość z kolumny 4, przyjmując to, jako omyłkę pisarską zgodnie
z art. 87 uPzp.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
o zamówieniu z 26 marca 2019 roku nie ulega zmianie, tj. termin składania ofert: do dnia
07.05.2019 r. do godz. 12:00, termin otwarcia ofert: 07.05.2019 r. o godz. 13:30. w Sali
nr

108.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:
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