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Dot. postępowania nr 4/SERWIS AGREGATÓW/PN/20

W związku z prowadzonym postępowaniem na świadczenie usług serwisu, naprawy
i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców, Zamawiający informuje, że w dniu 3 marca 2020 r., wpłynęło pytanie do treści 
SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia 
wyjaśnienia w ww. sprawie:

Pytanie:
Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 17.03.2020 r. Z uwagi na 
obszerność materiału do analizy i wyceny potrzebujemy więcej czasu na rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany SIWZ  w zakresie terminu składania i otwarcia ofert,
 w związku z czym:

1) w rozdz. XI pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), które 
należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

 Urząd do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa
OFERTA w postępowaniu na świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych 

agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Nr sprawy: 4/SERWIS AGREGATÓW/PN/20
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 13.03.2020 r. o godz. 11:15”;

2) w rozdz. XII pkt 1 i 4 otrzymują brzmienie:
„1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) opisanym jak w rozdz. XI pkt 10 SIWZ, należy 
złożyć  do dnia 13.03.2020 r. do godziny 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33  
w Warszawie bezpośrednio w Biurze Podawczym lub przesłać na adres: Urząd do Spraw 
Cudzoziemców Wydział Zamówień Publicznych ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa. Biuro 
Podawcze jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15.”;
„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w dniu 
13.03.2020 r. o godzinie 11:15.”.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo
if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo
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