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BBA.2.262.13.2019
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na nadzór nad bezpieczeństwem sieci
teleinformatycznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z konfiguracją
urządzeń sieciowych oraz opieką nad ich prawidłowym działaniem, informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
Pytanie 1
Dotyczy: CZĘŚĆ II - Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
A. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
1.2.1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie), świadczył lub świadczy należycie, przez okres co najmniej 12 miesięcy, minimum
dwie usługi, z których każda była wykonywana u innego klienta (w tym co najmniej jedna
u klienta w administracji rządowej) i polegała na utrzymaniu, konfiguracji i rozwoju sieci LAN wraz
z urządzeniami z zakresu bezpieczeństwa, a wartość każdej z usług była nie mniejsza niż 80 000,00 zł
brutto w skali roku. W przypadku zamówień nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres
zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej. W przypadku
konsorcjum lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich wymagane jest aby warunek
określony powyżej spełniał w całości co najmniej jeden z wykonawców lub podmiot trzeci
na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony w zakresie świadczenia usługi u klienta
w administracji rządowej, świadczenie usługi dla Agencji podległej właściwemu ministrowi.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy punktu
1.2.1 części II SIWZ w brzmieniu „Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), świadczył lub
świadczy należycie, przez okres co najmniej 12 miesięcy, minimum dwie usługi, z których
każda była wykonywana u innego klienta (w tym co najmniej jedna u klienta w administracji
rządowej) i polegała na utrzymaniu, konfiguracji i rozwoju sieci LAN wraz z urządzeniami
z zakresu bezpieczeństwa, a wartość każdej z usług była nie mniejsza niż 80 000,00 zł brutto
w skali roku.”, które otrzymują brzmienie:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy – w tym okresie), świadczył lub świadczy należycie, przez okres co najmniej 12
miesięcy, minimum dwie usługi, z których każda była wykonywana u innego klienta (w tym
co najmniej jedna u klienta w administracji rządowej lub innego podmiotu podległego
Ministrowi np. Agencji ) i polegała na utrzymaniu, konfiguracji i rozwoju sieci LAN wraz
z urządzeniami z zakresu bezpieczeństwa, a wartość każdej z usług była nie mniejsza niż 80
000,00 zł brutto w skali roku”.
Pytanie 2
Zamawiający określił wymóg w zakresie świadczenia usługi „(…) konfiguracji i rozwoju sieci
LAN wraz z urządzeniami z zakresu bezpieczeństwa (…)”, wnioskujemy o zmianę zapisu na
„ (…) konfiguracji i rozwoju sieci LAN wraz z systemami z zakresu bezpieczeństwa (…)”. Naszą
prośbę motywujemy tym, że większość systemów bezpieczeństwa, ma możliwość
uruchomienia na wirtualnych maszynach z której korzysta obecnie znaczna część klientów
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż Zamawiający pozostaje
przy zapisach SIWZ, jednocześnie wyjaśnia, iż użyte wyrażenie „urządzenia z zakresu
bezpieczeństwa" w punkcie 1.2.1 obejmuje urządzenia wirtualne w zwirtualizowanych systemach
z zakresu bezpieczeństwa.
Pytanie 3
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ
W odniesieniu do punktu 1 podpunkty 1) i 3) oraz punktu 2 podpunkty 2) i 3) czy
Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze niezbędne oprogramowanie monitorujące
aktualnie wykorzystywane urządzenia sieciowe? Czy przewidywane jest uruchomienie
takiego oprogramowania lub odpowiednia rozbudowa już posiadanego (jeśli wymaga
dodatkowych licencji)?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien
samodzielnie monitorować stan urządzeń, do których ma zdalny dostęp.
Pytanie 4
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ
Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp zdalny do realizacji monitoringu i wsparcia
technicznego? Prosimy o informację dotyczącą technicznych możliwości Urzędu w zakresie
realizacji zdalnego monitorowania posiadanych urządzeń przez Wykonawcę
(VPN/oprogramowanie PAM/aplikacja do zdalnego dostępu do stacji roboczej pracownika
Wydziału Informatyki UOKiK (np. TeamViewer, Skype for Business), inne?).
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż do realizacji monitoringu
Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykorzystanie VPN do zdalnego dostępu.
Pytanie 5
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ
W odniesieniu do punktu 2 podpunkt 1a prosimy o wyspecyfikowanie listy urządzeń
brzegowych UOKiK, a w szczególności:
a. producent,
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b. model,
c. wersja oprogramowania,
d. informację dotyczącą wykupionej usługi wsparcia (gwarancji): poziom i termin
ważności,
e. informację dotyczącą wykupionych subskrypcji dla urządzeń typy firewall: lista subskrypcji
i ich termin ważności.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż posiada urządzenia
brzegowe firm: Fortinet, Cisco, Cyberoam. Zamawiający nie publikuje bardziej
szczegółowych danych.
Pytanie 6
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ
W odniesieniu do punktu 2 podpunkt 1b prosimy o wyspecyfikowanie listy switchy
dystrybucyjnych na piętrach, a w szczególności:
a. producent,
b. model,
c. wersja oprogramowania,
d. informację dotyczącą wykupionej usługi wsparcia (gwarancji): poziom i termin
ważności
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż posiada switche firm:
Extreme, Cisco, Allied Telesis, 3Com, TP-Link. Zamawiający nie publikuje bardziej
szczegółowych danych.
Pytanie 7
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ
W odniesieniu do punktu 2 podpunkt 1c prosimy o wyspecyfikowanie listy urządzeń
pośredniczących między urządzeniami brzegowymi UOKiK a switchami dystrybucyjnymi na
piętrach, a w szczególności:
a. producent,
b. model,
c. wersja oprogramowania,
d. informację dotyczącą wykupionej usługi wsparcia (gwarancji): poziom i termin
ważności
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż obecnie rolę urządzeń
pośredniczących pełnią switche firm: Extreme, Cisco. Zamawiający nie publikuje bardziej
szczegółowych danych.
Pytanie 8
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ
W odniesieniu do punktu 2 podpunkt 3d prosimy o informację czy serwis lokalny realizowany
będzie jedynie w lokalizacji Zamawiającego w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1?
Jeśli nie, to prosimy o podanie pozostałych lokalizacji
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż serwis lokalny będzie
realizowany w Warszawie.
Pytanie 9
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ
Zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy zapewnienie prawidłowego prowadzenia
dokumentacji i oceny jakości tej dokumentacji wymaga wykorzystania profesjonalnych metod
prowadzenia projektów IT. W związku z powyższym wnioskujemy o wprowadzenie zapisu do
SIWZ: „UOKiK będzie wymagał prowadzenia dokumentacji oraz okresowych raportów
z realizacji zadań w metodyce ITIL lub PRINCE2 lub równoważnej, przez osobę posiadającą
certyfikat ITIL ® Foundation Certificate in IT Service Management lub Prince2®
Practitioner Certificate in Project Management lub równoważnego”.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Pytanie 10
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ
Zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych
informacji takich jak hasła, loginy, informacje związane z infrastrukturą Zamawiającego oraz
inne wrażliwe dane powinny być odpowiednio zabezpieczone po stronie Wykonawcy,
wnosimy zatem o uzupełnienie zapisów SIWZ o wymóg posiadania przez wykonawcę
Certyfikatu ISO 27001, potwierdzającego należyte zabezpieczenie powierzonych przez
Zamawiającego informacji.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Pytanie 11
Czy Urząd, w świetle przedstawionych pytań, może przedłużyć termin składania ofert do
8.05.2019?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż termin otwarcia ofert
zostanie przesunięty.
Pytanie 12
Dotyczy SIWZ Część II A 1.2.1.:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), świadczył lub świadczy należycie, przez okres co najmniej 12
miesięcy, minimum dwie usługi, z których każda była wykonywana u innego klienta (w tym
co najmniej jedna u klienta w administracji rządowej) i polegała na utrzymaniu, konfiguracji
i rozwoju sieci LAN wraz z urządzeniami z zakresu bezpieczeństwa, a wartość każdej z usług
była nie mniejsza niż 80 000,00 zł brutto w skali roku.”
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Zwracamy uwagę, że powyższe referencje są aż nazbyt dokładne i przewymiarowane tym
samym drastycznie ograniczają konkurencję. Przypominamy, że wymóg referencyjny
w postępowaniu ma polegać na doświadczeniu w realizacji podobnych (a nie identycznych)
zamówień podczas gdy tutaj w jednym z zamówień mamy połączenie okresu świadczenia,
bardzo szczegółowego zakresu usługi, profilu Klienta, wymogu różnych Klientów oraz
wartości zamówienia.
Bardzo prosimy o zmianę poniższego wymagania tak aby dopuszczało poniższe:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), świadczył lub świadczy należycie minimum dwie usługi, z których
każda była wykonywana u innego klienta (w tym co najmniej jedna u klienta w administracji
rządowej) i polegała na utrzymaniu, konfiguracji i rozwoju sieci LAN wraz z urządzeniami
z zakresu bezpieczeństwa, a wartość każdej z usług była nie mniejsza niż 80 000,00 zł brutto”
Lub
„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), świadczył lub świadczy należycie minimum dwie usługi (w tym co
najmniej jedna u klienta w administracji rządowej) i polegała na utrzymaniu, konfiguracji
i rozwoju sieci LAN wraz z urządzeniami z zakresu bezpieczeństwa, a wartość każdej z usług
była nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto”
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ, z zastrzeżeniem zmiany dokonanej w Pytaniu 1.
Pytanie 13
Prosimy o udostępnienie listy urządzeń sieciowych wraz wskazaniem modelu, których
dotyczy postępowanie.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe
pytanie znajduje się w odpowiedziach na pytania 5,6 i 7.
Pytanie 14
Czy Zamawiający akceptuje zdalne wykonywane prac konfiguracyjnych przez Wykonawcę
czy jednak Zamawiający wymaga, by osoba dedykowana do obsługi zleceń była dostępna na
stałe w siedzibie Zamawiającego?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż akceptuje zdalne
wykonywanie prac konfiguracyjnych.
Pytanie 15
Czy zamawiający udostępni na stronie załączniki 2-7 do SIWZ w wersji edytowalnej (Word)?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż załączniki w wersji
edytowalnej (Word) zostaną udostępnione na wniosek Wykonawcy.
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Pytanie 16
W części I pkt 3 SIWZ (oraz w § 2 ust. 17 Umowy) Zamawiający, powołując się na
art. 29 ust. 3a ustawy PZP, żąda od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
(stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) wszystkich osób, świadczących
usługę u Zamawiającego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż odpowiadający ilości
godzin, które dany pracownik ma poświęcać na pracę u Zamawiającego.
W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 3a ustawy PZP
zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Jak podkreśla Urząd Zamówień Publicznych w opublikowanej na stronie internetowej
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opiniadotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp Ustawodawca, regulując brzmienie art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp miał na celu zobligowanie zamawiających do dokonania oceny, czy przy
realizacji konkretnego zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane wykonanie
określonych czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy. Dopiero jeśli wystąpią te
czynności, to po stronie zamawiającego będzie spoczywał obowiązek określenia w opisie
przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
Podstawą prawną do określenia, czy czynności wykonywane przez pracowników
wykonawcy/podwykonawcy polegają na wykonywaniu pracy, stanowi art. 22 § 1 Kodeksu
pracy. Przepis art. 22 § 1 Kodeksu pracy określa konstytutywne cechy stosunku pracy:
a) wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, b) wykonywanie pracy pod
kierownictwem pracodawcy, c) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, d) i w czasie
przez niego wyznaczonym, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Należy jednak stanowczo podkreślić, że nie w każdym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego sytuacja taka wystąpi. Jak wskazuje UZP, w przypadku niektórych
usług informatycznych realizowanych przez osoby o wysokim poziomie kompetencji,
posiadające rzadkie specjalizacje i niezbędne certyfikaty potwierdzające fachowość, których
praca cechuje znaczna samodzielność (w tym w zakresie wyznaczania zadań) nie dochodzi do
spełnienia przesłanek istnienia stosunku pracy a co za tym idzie czynności wykonywane przez
te osoby nie polegają na świadczeniu pracy. W ocenie Wykonawcy z taką właśnie sytuacją
mamy do czynienia w przedmiotowym postępowaniu, w którym czynności wykonywane
przez specjalistów IT w zakresie bezpieczeństwa, utrzymania, konfiguracji i rozwoju sieci
etc., nie polegają na świadczeniu pracy. Osoby wykonujące tak specjalistyczne zadania,
wymagające szczególnych kwalifikacji potwierdzanych posiadanymi certyfikatami, de facto
nie wykonują czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia pod kierownictwem
pracodawcy z uwagi na wyspecjalizowany charakter wykonywania określonych czynności
oraz bezpośrednie relacje z zamawiającym korzystającym z tych usług. Tym samym brak jest
spełnienia jednej z przesłanek wynikających z art. 22 § 1 Kodeksu pracy a żądanie
zatrudnienia tych osób na podstawie umów o pracę jest nieuzasadnione.
Dodać należy, że stawianie tego typu żądań promuje największe firmy, które jako jedyne na
rynku mają możliwość zatrudnienia na umowę o pracę wysokiej klasy specjalistów, podczas
gdy małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają zazwyczaj z usług tego typu specjalistów
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w ramach innych stosunków prawnych. Wynika to nie tyle z chęci niedozwolonej
optymalizacji kosztów zatrudnienia, co z faktu, że małe i średnie firmy informatyczne
kontraktują tego typu specjalistów w miarę pojawiających się potrzeb, wynikających
z zawieranych umów z klientami, na czas realizacji określonego zlecenia. Nie jest tajemnicą,
że określony zakres wymagań stawiających przez Zamawiających często istotnie wpływa na
skład zespołu Wykonawcy, do którego należy włączyć ekspertów o rzadkich kwalifikacjach,
legitymujących się różnymi, wymaganymi przez Zamawiających certyfikatami
i doświadczeniami. Jednocześnie stwarza to możliwość poszukiwanym na rynku osobom do
wykonywania usług i osiągania przychodów również u innych zleceniodawców. Osoby te nie
same nie są więc szczególnie zainteresowane zatrudnieniem na zasadzie stosunku pracy.
Wobec powyższego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wymagania zatrudnienia
wszystkich osób świadczących usługę u Zamawiającego na podstawie umowy o pracę?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż rezygnuje
z bezwzględnego wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę. Należy przy tym podkreślić,
że brak bezwzględnego wymogu w tym zakresie przez Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy z zatrudniania o pracę w przypadku gdy zostaną spełnione wszystkie przesłanki
określone w art. 22 ust. 1 Kodeksu pracy. Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje
zmiany treści SIWZ polegającej na usunięciu wszystkich zapisów dotyczących
bezwzględnego zatrudnienia osób realizujących umowę na podstawie umów o pracę
w szczególności określonych w punkcie 3 Części I SIWZ oraz w § 2 ust. 17, 19 i 21 oraz
§ 5 ust. 5 Istotnych warunków umowy.
Pytanie 17
Dotyczy § 4 ust. 9 – prosimy o określenie czasu, w jakim Zamawiający będzie podpisywać
Protokół odbioru za wykonane w danym miesiącu usługi (np. 3 dni robocze od dnia
przekazania protokołu przez Wykonawcę).
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Pytanie 18
Dotyczy § 4 ust. 11 – czy Zamawiający zgodzi się na otrzymywanie faktur elektronicznych?
Prosimy podać adres e-mail, na jaki mogą być wysyłane e-faktury wraz z wymaganymi
załącznikami.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy
§ 4 Istotnych postanowień umowy, poprzez dodanie ust. 12, 13 i 14, które po zmianie
otrzymują brzmienie:
1. Zleceniobiorcy z tytułu świadczenia Usług wsparcia informatycznego, o których mowa
w §1 niniejszej umowy przysługuje miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie
……………………………. netto (słownie: ………………………00/100), podatek VAT
w stawce ………., co łącznie daje kwotę …………… zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu.
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2. Wynagrodzenie należne jest za utrzymanie wyspecyfikowanej infrastruktury
Zleceniodawcy zgodnie z warunkami SLA określonymi w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do
umowy.
3. W przypadku, jeżeli świadczenie usług nie rozpocznie się od pierwszego dnia miesiąca
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do liczby dni,
w których faktycznie była realizowana usługa w tym miesiącu przy założeniu, iż miesiąc
ma 30 dni.
4. W przypadku zmiany liczebności elementów infrastruktury teleinformatycznej, o kolejne
komponenty w zakresie przekraczającym ±15% w stosunku do pierwotnie przewidzianej
liczebności (70 sztuk urządzeń sieciowych), miesięczne wynagrodzenie podstawowe
będzie podnoszone o kwoty wynikające z iloczynu przyrostu liczby elementów
infrastruktury i ceny jednostkowej za sztukę przyjętej jako 1/70 wynagrodzenia
miesięcznego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zmiana wynagrodzenia
wymaga porozumienia Stron w postaci pisemnego aneksu do umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne za każdy miesiąc z dołu,
w którym są świadczone Usługi, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług w całym okresie obowiązywania
umowy
wynosi
w
kwocie
…………………………….
netto
(słownie:
………………………00/100), podatek VAT w stawce ………., co łącznie daje kwotę
…………… zł brutto.
7. W przypadku rozwiązania Umowy, którego skutki powstają w trakcie miesięcznego
okresu rozliczeniowego, Zleceniobiorca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia
za czas faktycznego świadczenia usług.
8. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca
ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych obliczonych od brakującej kwoty.
9. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru
za wykonywanie usług w danym miesiącu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do
Umowy.
10. Do każdej faktury VAT Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie
o zatrudnianiu na podstawie umów o pracę osób świadczących usługę u Zleceniodawcy
w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu).
11. Na fakturze oraz na kopercie przekazanej bezpośrednio do siedziby Zamawiającego
w Warszawie należy dodatkowo dopisać: „Biuro Prezesa”.
12. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez osoby
upoważnione. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 4 do umowy. Na fakturze
oraz na kopercie przekazanej bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w Warszawie
należy dodatkowo dopisać: „Biuro Budżetu i Administracji”.
13. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie
PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106 n
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r.,
Nr 710, z późn. zm.).
14. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:
faktury@uokik.gov.pl.
15. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej
zmianie ww. adresu mailowego.
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Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Dotychczasowy termin składania
oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 15 maja 2019 r.
do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 15 maja 2019 r. do godz. 11:30
Dyrektor Generalny
Maciej Jabłoński
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