
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia'*' października 2020 r.

AL-ZP.272-26/20/ZP/PN

wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 
kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na zadanie pod nazwą: Zakup, dostawa 
i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 38 ust. la ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, 
że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

„Czy wieńce szaf i regałów w części IV mogą być o grubości 28mm? Czy może być zastosowana 
struktura MONTANA o delikatnym rysunku drewna?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza, aby wieńce szaf i regałów były o grubości 28 mm, a także wyraża zgodę 
na zastosowanie struktury o tysunku drewna.

Pytanie nr 2:

„Czy ofertę handlową do przetargu można wysłać na platformę zakupową bez kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego? Lub w innej formie? Z powodu pewnych ograniczeń aplikacji mogą 
wystąpić problemy podczas składania podpisu. Uprzejma prośba o informacje”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że -  zgodnie z postanowieniami Rozdziału IX ust. 5 i 6 SIWZ -  wymóg 
podpisania formularza oferty oraz składanych wraz z nim załączników przy użyciu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego ma charakter bezwzględny, a niezastosowanie się do zasad, ustalonych 
w SIWZ, stanowić będzie przesłankę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
Pzp.

Pytanie nr 3:

„Od trzech dni próbuje zamieścić na państwa stronie https://duw.ezamawiaiacy.pl/ ofertę 
w postępowaniu na Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu nr AL-ZP.272-26/20/ZP/PN i nie udaje nam się to zrobić, ponieważ oferta się 
nie zapisuje, a formularz ofertowy, który powinien się wygenerować automatycznie 
-  się nie wygeneruje. Czy w związku z powyższym możemy przesłać ofertę w inny sposób -  poprzez 
pocztę elektroniczna?”

https://duw.ezamawiaiacy.pl/


Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że -  zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI ust. 2 SIWZ -  niniejsze 
postępowanie prowadzone jest elektronicznie -  wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej 
pod adresem: duw.ezamawiaiacy.pl . Tym samym, przygotowanie i złożenie ofert możliwe jest 
jedynie w sposób określony w Rozdziałach IX i X SIWZ.

Złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowić będzie przesłankę do jej odrzucenia 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy Pzp -  z uwagi na niezgodność 
oferty z ustawą Pzp oraz SIWZ w związku z naruszeniem przez Wykonawcę ustawowego zakazu 
zapoznania się z zawartością ofert przed terminem ich otwarcia.

Jednocześnie, w przypadku problemów ze sporządzeniem oferty, Zamawiający zaleca skorzystanie 
z możliwości ich zgłoszenia administratorowi platformy zakupowej (luw.ezamawiajacy.pl -  na adres 
e-mail: ezamawiajacy zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr telefonu: +48 (22) 257 T l 23.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. la ustawy Pzp, 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 26 października 2020 r. na godzinę 10:00, 
a termin otwarcia ofert -  na dzień 26 października 2020 r. na godzinę 10:30.

W konsekwencji, zmianie ulega treść SIWZ, tj. w Rozdziale X ust. 1 i 3 datę 23 października 2020 r. 
zastępuje się datą 26 października 2020 r.

Zmiany SIWZ, o których mowa powyżej, zostały zamieszczone na stronie internetowej: bip.dinv.pl 
i na platformie zakupowej pod adresem: diiw.ezamawiajacy.pl.

Równocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza odpowiednie zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.diiw.pl i na platformie 
zakupowej pod adresem: ditw.ezaincnviajacy.pl.
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