
Częstochowa, 12 października 2018 roku 
WT.2370.24.7.2018 

DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.24.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa, 
instalacja oraz wdrożenie nowego środowiska serwerowego wraz z oprogramowaniem 
oraz dostawa, instalacja oraz wdrożenie urządzenia Firewall UTM nowej generacji do 
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” 

 
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 12 października 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie 

wyjaśnień w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ),  
w postępowaniu nr WT.2370.24.2018, pn. „Dostawa, instalacja oraz wdrożenie nowego środowiska 
serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawa, instalacja oraz wdrożenie urządzenia 
Firewall UTM nowej generacji do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”.  
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na 
niego odpowiedziami: 
Lp. Treść pytania Dokonane modyfikacje 

1 

W dniu wczorajszym 
wysłaliśmy do Państwa 
ofertę przetargową. Po 

nadaniu przesyłki kurierem 
nastąpiła zmiana terminu 

składania ofert. Czy 
zaistniała sytuacja 
wymusza na nas 

wprowadzenie zmian 
formalnych w 

dokumentach? Czy trzeba 
wprowadzić zmianę np daty 

otwarcia?  
 

Na kopercie jest aktualnie 
zapis: "nie otwierać przed 

15.10 godz 9:30"  
 

Czy należy coś edytować, 
czy też nasza oferta w tym 

kształcie bez wprowadzania 
zmian będzie brała dalszy 
udział w postępowaniu 

przetargowym? 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2018 roku 
niniejszym informujemy, iż zmiana terminu składania i 
otwarcia ofert była konsekwencją dokonania przez 
Zamawiającą modyfikacji zapisów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (pismo znak WT.2370.24.5.2018). 
Wyjaśnienia oraz modyfikacje zapisów siwz wynikające  
z przywołanego pisma zamieszczone zostały na stronie 
internetowej Zamawiającej. Zamawiająca nie zna treści 
złożonej przez Wykonawcę oferty, a tym samym nie posiada 
wiedzy czy wprowadzone modyfikacje mają wpływ np. na 
cenę oferty. Ponadto Zamawiająca nie zna formy wniesienia 
wadium (pieniądz, gwarancja ubezpieczeniowa itp.) i nie wie 
czy zmiana terminu składania ofert niesie za sobą konieczność 
dokonania korekty w dokumentach potwierdzających 
wniesienie wadium. 
W związku z powyższym  Zamawiająca nie jest w stanie 
stwierdzić czy modyfikacje siwz wymuszają na Wykonawcy 
dokonania w złożonej ofercie jakichkolwiek zmian. 
Wykonawca ubiegający się udzielenie zamówienia we 
własnym zakresie musi dokonać takiej analizy. Samo 
oznaczenie terminu otwarcia na kopercie (15.10.2018 r) w 
której oferta zostaje złożona nie ma wpływu na uczestnictwo 
w postępowaniu. Wszystkie oferty złożone  
w przedmiotowym postępowaniu zostaną otwarte w dniu, 
który aktualnie został wyznaczony jako termin otwarcia ofert 
tj. 17.10.2018 r. 

  Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca 
składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem 
odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ) 
 W związku z powyższymi wyjaśnieniami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert nie 
ulega zmianie.  
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