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Do uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn. „Przedłużenie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie VMware 

vSphere”. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z opracowywaniem odpowiedzi na pytania 

Wykonawców dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które wpłynęły do ww. 

postępowania, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie terminu złożenia i otwarcia ofert. 

 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji SIWZ, 

poprzez nadanie nowego brzmienia: 

 

a) pkt 2 Rozdziału XV SIWZ, jak poniżej:  

 

„Termin złożenia oferty 

 

Ofertę należy złożyć zgodnie z pkt 1 (pkt 1a albo pkt 1b – w zależności od formy) w terminie: 

 

do dnia 14 grudnia 2020 r. do godziny 10:00 

(decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii BFG -  dotyczy formy pisemnej) 

(decyduje data i godzina przekazania oferty na ePUAP - dotyczy formy elektronicznej) 
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b) pkt 3 Rozdziału XV SIWZ, jak poniżej:  

 

„Otwarcie ofert 

 

Rozpoczęcie otwarcia ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie przy ul. ks. I. J. Skorupki 4, w sali konferencyjnej 

nr 217 zlokalizowanej na II piętrze budynku. 

 

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert*. 

 

*UWAGA! 

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zachorowania a także 

rozprzestrzeniania się wirusa, Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą uczestniczyć  

w publicznym otwarciu ofert poprzez transmisję on-line za pośrednictwem aplikacji „Zoom”. 

 

Przed terminem otwarcia ofert, na stronie internetowej www.bfg.pl w miejscu dedykowanym dla 

przedmiotowego postępowania opublikowany zostanie link do „spotkania”, id spotkania oraz hasło 

spotkania (publicznego otwarcia ofert), dzięki czemu każdy zainteresowany będzie miał zapewnioną 

możliwość uczestniczenia w otwarciu ofert przy użyciu bezpłatnej aplikacji „Zoom”.  

Wskazaną wyżej aplikację można bezpłatnie pobrać pod adresem (linkiem) 

https://zoom.us/download#client_4meeting  lub dołączyć do transmisji z otwarcia ofert  

w przeglądarkowej wersji aplikacji, do której zostanie użytkownik przekierowywany po kliknięciu na 

link transmisji. 

 

Jeżeli z przyczyny technicznej transmisja z sesji otwarcia ofert ulegnie zawieszeniu albo przerwaniu, 

prosimy o załadowanie strony ponownie lub jej odświeżenie oraz ponowne dołączenie do spotkania 

za pomocą linku umożliwiającego podłączenie się do transmisji. Jeżeli z przyczyn technicznych 

zerwanie transmisji nastąpi po stronie Zamawiającego, dołoży on wszelkich starań w celu 

przywrócenia transmisji. Zerwanie transmisji po stronie Zamawiającego nie powoduje przerwania 

ani zamknięcia sesji otwarcia ofert i nie wpływa na ważność otwarcia ofert.” 

 

 

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowią jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego  

i Wykonawców.  

 

http://www.bfg.pl/
https://zoom.us/download#client_4meeting
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