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Warszawa, dnia 25 października 2019 r.
BA.WZP.26.47.2019.8

dotyczy: konkursu „Platforma prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w
dostępie do Internetu” – sprawa nr BA.WZP.26.47.2019.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w treści Regulaminu konkursu dwuetapowego
realizującego dobre praktyki GovTech Polska, pn. „Platforma prezentująca atrakcyjność
inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu” (dalej: „Regulamin”),
polegających na:
1) zmianie punktu 7.9. Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„Podmiot ubiegający się o udział w Konkursie składając Wniosek o dopuszczenie do
udziału w Konkursie oświadcza, że:
a.

posiada zdolność do czynności prawnych;

b.

spełnia warunki określone w pkt 7.6;

c.

zapoznał się z treścią Regulaminu;

d.

zapoznał się z treścią umowy NDA i zobowiązuje się do jej zawarcia z chwilą

zakwalifikowania do II Etapu Konkursu;
e.

nie naruszy praw i dóbr osobistych podmiotów trzecich w związku

0 0 0 0 0 3 7 6 8 1 0 3

z dostarczonymi Rozwiązaniami;
f.

wykorzysta przekazywane przez Zamawiającego dane i informacje wyłącznie

na potrzeby Konkursu i zgodnie z Regulaminem;
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g.

akceptuje elektroniczny sposób komunikacji z Zamawiającym wskazując

adres email do komunikacji i rejestrując się na Platformie Konkursowej GovTech.”
2) zmianie punktu 8.1 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„Złożenie Wniosku jest warunkiem koniecznym zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
Uczestnik składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie w terminie
wskazanym w punkcie 3.10 (dot. harmonogramu).
Wniosek może być składany:
a)

pisemnie - osobiście lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego (liczy się data
i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego);
Wniosek należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie,
którą należy opisać następująco:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na: „Platformę

prezentująca

atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu” –
sprawa nr: BA.WZP.26.47.2019.

b)

za pośrednictwem Platformy Konkursowej GovTech;

c)

za pośrednictwem ePUAP.”

3) usunięciu Załącznika nr 1 do Regulaminu. Numeracja pozostałych załączników
pozostaje bez zmian.
4) zmianie punktu 21.1 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, zmodyfikować
treść Regulaminu w zakresie terminów poszczególnych Etapów i składu Sądu
Konkursowego oraz Sekretariatu oraz doprecyzować kryteria oceny Rozwiązań w wyniku
pytań kierowanych przez Uczestników. Modyfikacje w zakresie terminów, a także składu
Sądu Konkursowego oraz Sekretariatu nie wymagają zmiany treści regulaminu i będą
dokonywane przez ogłoszenie na stronie konkursu oraz na Platformie Konkursowej
GovTech.”
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Z uwagi na wprowadzenie powyższych zmian w Regulaminie, Zamawiający informuje, że
zmianie ulega termin zakończenia etapu przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału
w Konkursie.
Nowy termin ustalony zostaje do dnia 30.10.2019 r.
Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji
Barbara Jamróz
Dokument podpisany elektronicznie
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