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(e mail:SekretariatUSWRO@stat.gov.pl.), a jego oryginał niezwłocznie przekazany w formie 

pisemnej. W przypadku przesłania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną, każda  

ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, po godzinach urzędowania  

(po godz. 15:00) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną 

zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy 

4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw  

do wykluczenia oraz pełnomocnictw. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym numer faksu i adres e-mail, na który 

Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub drogą 

elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną numer faksu lub adres e-mail. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

6.  Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o 

wyborze najkorzystniejszych ofert, do których umieszczenia na stronie  internetowej jest 

zobowiązany, publikuje na stronie http://wroclaw.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ 

UWAGA: Umieszczone przez Zamawiającego informacje stają się automatycznie integralną częścią 

SIWZ. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 

8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 

postępowaniem jest Irena Karolewska. 

9.  Wyjaśnienia i zmiany SIWZ: 

l) stosownie do art. 38 ust. l ustawy Pzp każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert; 

2) wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można złożyć faksem (nr 71 37 16 360) lub poczta 

elektroniczną (SekretariatUSWRO@stat.gov.pl), przy czym każda ze stron zobowiązana jest na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

3) stosownie do art. 38 ust. la ustawy Pzp, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  

po upływie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. l, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania; 

4) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt. l; 

5) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże pocztą elektroniczną Wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ; 

6) Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 
































