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Warszawa, dn. 15.04.2020 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:

- w Formularzu Ofertowym (IPU) stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ w części D. pkt 2) otrzymuje 
brzmienie:
„2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto.”

Poprawiony w powyższym zakresie Formularz ofertowy stanowi Załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, 
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 20.04.2020 r. o godz. 11:00”;

b) pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„12.1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) opisanym jak w pkt 11.10 SIWZ, należy złożyć 
do dnia 20.04.2020 r. do godziny 09:00 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 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. Koszykowej 16 w Warszawie, 
w dniu 20.04.2020 r. o godzinie 11:00”;

d) pkt 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„12.5. Otwarcie ofert jest jawne. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert 
odbędzie się w formie transmisji on-line. Transmisja sesji otwarcia odbędzie się na żywo, w 
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terminie wskazanym w pkt 12.4., na kanale YouTube link:
https://www.youtube.com/watch?v=dPM_UwemtD0”.

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

Załączniki:

1) Zmodyfikowana treść Załącznika nr 4 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

https://www.youtube.com/watch?v=dPM_UwemtD0
http://www.udsc.gov.pl/rodo
http://www.udsc.gov.pl/rodo
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Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY 

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa
Adres do korespondencji: 
ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na modernizację serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców
 przy ul. Taborowej 33 w Warszawie; Znak sprawy: 8/MODERNIZACJA SERWEROWNI/PN/20

A. DANE WYKONAWCY:

1. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE
Nazwa Adres, NIP, REGON

1.

…

2. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………..…

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.……………… …………………tel.……………..……….…..…..

4. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: faks ………………………………, e-mail ……………………………………………………....

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby Wykonawcy): 
……………………………………………….…………………..

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną ryczałtową cenę ofertową brutto* 
…………….….……………..….zł (słownie: ……………………………………………………………..………………….…………zł). 

* ŁĄCZNA RYCZAŁTOWA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ i załącznikami do niej.

2. Oświadczamy, że oferowany okres gwarancji na roboty budowlane i materiały wynosi:

         ……………..… miesięcy**

** oferowany okres gwarancji musi wynosić  minimum 36 miesięcy. W przypadku nie wskazania w ofercie okresu 
gwarancji, Zamawiający uzna, że oferowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i taka wartość terminu będzie 
brana pod uwagę przy ocenie oferty. Maksymalną liczbę punktów można otrzymać za okres gwarancji wynoszący 
48 miesięcy.

2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie (zaznaczyć właściwe z listy poniżej):

        60 dni od dnia podpisania umowy

      45 dni od dnia podpisania umowy

       30 dni od dnia podpisania umowy

w przypadku nie wskazania terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że oferowany termin wynosi 60 dni i taki termin 
będzie brany pod uwagę przy ocenie oferty
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C. OŚWIADCZENIA:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w ofercie, w SIWZ oraz w istotnych 

postanowieniach umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z istotnymi 

postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich 
zawarte;

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 
(włącznie z tym dniem);

5) wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________ złotych), zostało wniesione w 
dniu.............................................., w formie: ...........................................................................................

6) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa.

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto;
3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest ...........................................................................................................................................................
e-mail: ………...……........………….…………………..………………….....….tel./fax: …………............................................;

4)   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

E. PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy 
podać również dane proponowanych podwykonawców)
1) ..................................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................................

F. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ....................................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

………………………………………………dnia………………………………………….
                Miejscowość                                                     data

                                                                                                     ......................................................................................
                                                                                                                                       Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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