
 

WUP.XVA.322.132.ASz.2020     Szczecin, 21 października 2020 r. 

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: „Dostawa, instalacja oraz migracja systemu poczty 
elektronicznej MS Exchange 2010 do wersji 2019 na systemie oferowanym przez wykonawcę 
wraz z  wskazanymi usługami wsparcia i gwarancji”. 

 Nr sprawy: WUP.XVA.322.132.ASz.2020 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 4a ustawy 

Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w przedmiotowej sprawie poprzez zmianę zapisów SIWZ oraz w Ogłoszeniu  

o zamówieniu nr 597719-N-2020,  

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

 

Zapis w Rozdziale VII pkt 3 SIWZ  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie, 

winny być składane na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, pok. 035 na parterze 

po lewej stronie od wejścia (ofertę należy złożyć u pracownika Wydziału Zamówień Publicznych pok. 

35, a nie w urnie stojącej w przedsionku/korytarzu). W przypadku dostarczenia przez kuriera albo w 

przypadku zostawienia oferty w urnie, Zamawiający otworzy urnę minutę przed terminem składania 

ofert o godz. 12:59 w dn. 27.10.2020 r. i ten dzień i godzinę uzna za datę złożenia oferty. 

 

Zostaje zmieniony na: 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie, 

winny być składane na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, (ofertę należy złożyć 

w Punkcie podawczym na parterze budynku, a nie w urnie stojącej w przedsionku/korytarzu).  

W przypadku dostarczenia przez kuriera albo w przypadku zostawienia oferty w urnie, Zamawiający 

otworzy urnę minutę przed terminem składania ofert o godz. 12:59 w dn. 27.10.2020 r. i ten dzień  

i godzinę uzna za datę złożenia oferty.  

 

Zapis w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie, pok. 035 

na parterze po lewej stronie od wejścia (oferta należy złożyć u pracownika Wydziału Zamówień 

Publicznych, a nie umieszczać w urnie stojącej w przedsionku/korytarzu), do dnia 27.10.2020r., do 



godziny 13:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. W przypadku 

dostarczenia przez kuriera albo w przypadku zostawienia oferty w urnie, Zamawiający otworzy urnę 

minutę przed terminem składania ofert o godz. 12:59 w dn. 27.10.2020r. i ten dzień i  godzinę uzna 

za datę złożenia oferty. 

 

Zostaje zmieniony na: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie, Punkt 

podawczy na parterze budynku, a nie w urnie stojącej w przedsionku/korytarzu, do dnia 27.10.2020r., 

do godziny 13:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 

W przypadku dostarczenia przez kuriera albo w przypadku zostawienia oferty w urnie, Zamawiający 

otworzy urnę minutę przed terminem składania ofert o godz. 12:59 w dn. 27.10.2020r. i ten dzień 

i  godzinę uzna za datę złożenia oferty. 

 

Zapis w Rozdziale XI pkt 5 SIWZ 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Zostaje zmieniony na: 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

Udostępniana przez Zamawiającego możliwość uczestnictwa w otwarciu ofert za pośrednictwem 

internetu oparta jest o platformę do wideokonferencji Zoom. W terminie (o godzinie) wskazanym w SIWZ 

jako termin otwarcia ofert na gruncie tego postępowania zostanie uruchomiony przekaz wizualny z sesji 

otwarcia złożonych w tym postępowaniu ofert dostępny na ogólnodostępnym kanale internetowym 

(TRANSMISJA ONLINE) pod adresem (link): 

https://us02web.zoom.us/j/89844328143?pwd=QU45YnlrL2p6WWlRSDVJYTdRWjNWQT09  

 

Zapis w  Ogłoszeniu o zamówieniu nr 597719-N-2020  

 

1.4) Komunikacja 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: Tak 

Inny sposób: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Mickiewicza 41 w 

Szczecinie, pok. 035 na parterze po lewej stronie od wejścia (oferta należy złożyć u pracownika 

Wydziału Zamówień Publicznych, a nie umieszczać w urnie stojącej w przedsionku/korytarzu) i 

oznakować w następujący sposób: „Dostawa, instalacja oraz migracja systemu poczty elektronicznej 

MS Exchange 2010 do wersji 2019 na systemie oferowanym przez wykonawcę wraz z wskazanymi 

usługami wsparcia i gwarancji - WUP.XVA.322.132.ASz.2020” Nie otwierać przed dniem 27.10. 2020r., 

godz. 14:00. Na kopercie, oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

Adres: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin 

 

https://us02web.zoom.us/j/89844328143?pwd=QU45YnlrL2p6WWlRSDVJYTdRWjNWQT09


Zostaje zmieniony na: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: Tak 

Inny sposób: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Mickiewicza 41  

w Szczecinie, Punkt podawczy na parterze budynku, a nie umieszczać w urnie stojącej  

w przedsionku/korytarzu) i oznakować w następujący sposób: „Dostawa, instalacja oraz migracja 

systemu poczty elektronicznej MS Exchange 2010 do wersji 2019 na systemie oferowanym przez 

wykonawcę wraz z wskazanymi usługami wsparcia i gwarancji - WUP.XVA.322.132.ASz.2020” Nie 

otwierać przed dniem 27.10. 2020r., godz. 14:00. Na kopercie, oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę 

i adres Wykonawcy. 

Adres: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT: 89 430,89 

Zostaje zmieniony na: 

Wartość bez VAT: 95 780,49 

 

IV.6.5) Informacje dodatkowe 

Dodaje się zapis:  

„Udostępniana przez Zamawiającego możliwość uczestnictwa w otwarciu ofert za pośrednictwem 

internetu oparta jest o platformę do wideokonferencji Zoom. W terminie (o godzinie) wskazanym w SIWZ 

jako termin otwarcia ofert na gruncie tego postępowania zostanie uruchomiony przekaz wizualny z sesji 

otwarcia złożonych w tym postępowaniu ofert dostępny na ogólnodostępnym kanale internetowym 

(TRANSMISJA ONLINE) pod adresem (link): 

https://us02web.zoom.us/j/89844328143?pwd=QU45YnlrL2p6WWlRSDVJYTdRWjNWQT09  

 

Pozostała treść Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

pozostaje bez zmian. Wprowadzona modyfikacja staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89844328143?pwd=QU45YnlrL2p6WWlRSDVJYTdRWjNWQT09

