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Warszawa, dn. 31.03.2020 r.

BDG.WZP.261.5.2020/ES

dotyczy postępowania: 8/MODERNIZACJA SERWEROWNI/PN/20

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw 
Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie”,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”, dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1) w pkt 3 SIWZ zapis o treści: „Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w 
terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania umowy, w zależności od terminu skazanego w 
ofercie Wykonawcy.”
otrzymuje brzmienie:
„TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 60 dni 
od dnia podpisania umowy, w zależności od terminu skazanego w ofercie Wykonawcy. Termin 
wykonania przedmiotu Umowy może zostać wydłużony w przypadkach i na zasadach określonych 
w Istotnych postanowieniach umowy, jednak nie później niż do dnia 17 sierpnia 2020 r. Termin ten 
będzie uważany za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie podpisany przez Strony 
protokół odbioru końcowego.”;

2) w Istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający 
wprowadza zmiany w § 9, § 17, § 22 i § 23. W załączniku do niniejszego pisma Zamawiający 
przekazuje zmodyfikowaną w trybie „śledź zmiany” treść IPU (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 
17.04.2020 r., w związku z czym:

a) pkt 11.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„11.10. 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 na modernizację serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców

przy ul. Taborowej 33 w Warszawie - 8/MODERNIZACJA SERWEROWNI/PN/20
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 17.04.2020 r. o godz. 11:15”;

b) pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„12.1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) opisanym jak w pkt 11.10 SIWZ, do dnia 
17.04.2020 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.  Z uwagi na zaistniałą 
sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia 
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pandemii koronawirusa, zalecane jest przesyłanie ofert poprzez pocztę tradycyjną. Składanie 
ofert w formie pisemnej w obiekcie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie jest 
możliwe w godz. 10.00 – 14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 22 60-145-
14.”;

c) pkt 12.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w 
dniu 17.04.2020 r. o godzinie 11:15.”.

Powyższe zmiany wprowadzone do treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców 
biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:

1) zmodyfikowana treść IPU (Załącznik nr 2 do SIWZ)

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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