
Wrocław, dnia 17.07.2018 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2411.28.2018.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną 
wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania wraz ze szkoleniami w 
systemach TETA.EDU i TETA.EDU.WEB. 

 
INFORMACJA NR 1 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie nr 1: Mając na uwadze fakt, że w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zakłada 
możliwość wykonania „łącznej ogólnej ilości co najmniej 1300 roboczogodzin”, a jednocześnie w 
formularzu ofertowym należy wskazać cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca nie może oszacować kosztu wykonania zamówienia nieograniczonego w żaden sposób. 
Wykonawca kieruje do Zamawiającego pytanie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
punktu 1.3. OPZ w następujący sposób: 1.3. Usługi będą realizowane w łącznej ogólnej ilości co 
najmniej 1300 roboczogodzin, jednak nie więcej niż …….. godzin w okresie 24 miesięcy trwania 
umowy. Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 24.07.2018. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający zmienia treść SIWZ  
a) w punkcie 1.3 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ): 

było: Usługi będą realizowane w łącznej ogólnej ilości co najmniej 1300 roboczogodzin w 
okresie 24 miesięcy trwania umowy. 
zmienia się na: Usługi będą realizowane w łącznej ogólnej ilości co najmniej 1000 
roboczogodzin, jednak nie więcej niż 1300 roboczogodzin w okresie 24 miesięcy trwania umowy. 

b) w punkcie I Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ): 

było: 

 
zmienia się na: 

 

CENA OFERTOWA NETTO  …………………………… zł 
Kwota podatku VAT (…….. %) 

(iloczyn  CENY OFERTOWEJ NETTO i stawki podatku VAT) …………………………… zł 
CENA OFERTOWA BRUTTO2  

(suma CENY OFERTOWEJ NETTO i Kwoty podatku VAT) ..………………….. zł 

słownie: ………………………………………..…………………………………………………………………………… złotych brutto 

Cena 1 roboczogodziny netto …………………………… zł 
CENA OFERTOWA NETTO 

(Cena 1 roboczogodziny netto x 1300 h)  …………………………… zł 
Kwota podatku VAT (…….. %) 

(iloczyn  CENY OFERTOWEJ NETTO i stawki podatku VAT) …………………………… zł 
CENA OFERTOWA BRUTTO2  

(suma CENY OFERTOWEJ NETTO i Kwoty podatku VAT) ..………………….. zł 

słownie: ………………………………………..…………………………………………………………………………… złotych brutto 



c) w punkcie 5 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ): 
- określenie „wycena godzinowa” zastępuje się określeniem „liczba roboczogodzin”, 
- wykreśla się określenie „specyfikacja kosztów”, 

d) zmieniona zostaje treść zdania zamieszczonego w punkcie 8 OPZ: 
było: „a także dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy z tego tytułu.”, 
zmienia się na: „a także liczbę dodatkowych roboczogodzin.” 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmieniony Formularz cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), 
zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ) 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 27.07.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 27.07.2018  r. o godz. 10:30. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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