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Wykonawcy Wrocław, dn. 22.01.2015 r.

.............................................................

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa, montaż oraz instalacja
urządzeń multimedialnych i oprogramowania wraz z pawilonem wystawienniczym pod nazwą:
„Klimat, Zwierzęta, Ludzie”, znak postępowania: 1/D/2015.

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od jednego z
Wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej „uPzp” wyjaśniam co
następuje:

Pytanie nr 1
W związku z zamówieniem 01/D/2015 pod nazwą: Dostawa, montaż oraz instalacja urządzeń
multimedialnych i oprogramowania wraz z pawilonem wystawienniczym pod nazwą: „Klimat,
Zwierzęta, Ludzie” zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie sposobu komunikacji z
Zamawiającym.
Zamawiający wymaga aby …W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający
dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem pod warunkiem, że pismo zostało również
niezwłocznie wysłane drogą pocztową, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania. Do chwili dotarcia pisma drogą pocztową ryzyko nieczytelności faksu ponosi jego
nadawca…
Niestety podany w SIWZ numer faksu jest nieczynny (informacja od pracowników sekretariatu
wrocławskiego Zoo).
Czy w związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający wyrazi zgodę na komunikację droga mailową? Sprawa
dotyczy wniosku o przeprowadzenie wizji technicznej na terenie planowanego pawilonu
wystawienniczego, które zostało przesłane do Państwa w dniu 20.01.2015 w okolicach godziny 16stej.
Odpowiedź
W związku z problemami technicznymi związanymi z urządzeniem faksowym, Zamawiający dopuszcza
możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną). Z uwagi na powyższe
działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

a) w pkt 29 na str. 20 SIWZ polegającego na zamianie zapisu z: „W niniejszym postępowaniu
oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie
powyższych dokumentów faksem pod warunkiem, że pismo zostało również niezwłocznie
wysłane drogą pocztową, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. Do chwili dotarcia pisma drogą pocztową ryzyko nieczytelności faksu ponosi jego
nadawca”, na następujący: „Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 uPzp
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną (k.hetmaniuk@zoo.wroc.pl).



 Strona 2

Wyżej wymienione dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu
dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (wymóg nie dotyczy
wyłącznie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ). Zamawiający dopuszcza przekazywanie
powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną pod warunkiem, że pismo
zostanie również niezwłocznie przesłane pocztą tradycyjną. Każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.”

b) w pkt 15 na str. 15 SIWZ polegającego na zamianie zapisu z: „Wyjaśnienia będą realizowane w
formie pisemnej”, na następujący: „Wyjaśnienia będą realizowane zgodnie z art. 38 ust. 2 uPzp”.

Ponadto w związku z wnioskiem Wykonawcy o wizję lokalną, ustala się taką możliwość dla wszystkich
zainteresowanych Wykonawców dnia 27.01.2015 r. w godz. 9.0-12.00 oraz dnia 29.01.2015 r. w godz.
12.00-14.00.
Udział w wizji lokalnej należy zgłaszać drogą faksową lub elektroniczną do osoby wskazanej w pkt 15 na
str. 15 SIWZ najpóźniej do końca dnia poprzedzającego wyznaczony termin na dokonanie wizji lokalnej.


