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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Rozbudowa i remont instalacji teletechnicznej w budynkach A 
i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku” – 
postępowanie nr DE-WZP.261.3.2019.JJ. 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 
przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 
z wyjaśnieniami:  

 
Pytanie: 
W załączniku nr 2A (Specyfikacja Techniczna część budowlana) na str. 17 pkt 2 wpisano: 
"Dobór i montaż stolarki drzwiowej i okiennej wykonać ściśle wg zestawienia stolarki 
załączonego w dokumentacji". Proszę o udostępnienie ww. zestawienia (lub wskazania 
gdzie zostało udostępnione na serwerze). 
 
Odpowiedź: 
W załączniku nr 2a do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiOR) na stronie 17 pkt 2  przez zestawienie stolarki do montażu  należy 
rozumieć zestawienie podane w przedmiarze (załącznik nr 3a do SIWZ) w pozycji nr 50 – 
Drzwi wewnętrzne – D1 z ościeżnicą EI 60 – sztuk 2, m2 - 4,02. Informacje dotyczące 
stolarki podane w przedmiarze i STWiOR są wystarczające do wyceny przez Wykonawcę 
w kosztorysie ofertowym i na etapie wykonawstwa do złożenia  zamówienia u producenta 
stolarki. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu omyłkowo 
zostały zamieszczone poniższe pliki dotyczące postępowania na „Remont wybranych 
pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. 
Ch. Szucha 25 w Warszawie” postępowanie nr DE-WZP.261.2.2019.JJ:  

• Załącznik nr 1b projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) nieaktualny; 

• zmiana SIWZ + informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (pismo 
z dnia 25.02.2019); 

• ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ; 

• Załącznik nr 1 b – projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) uzupełniony 
o rysunki – wersja z dnia 25.02.2019 r. (aktualne). 

 

W wyniku powyższej omyłki technicznej w dniach od 25.02.2019 r. do 27.02.2019 r. 
niedostępny był plik Załącznik nr 1b -  projekt wykonawczy (branża elektryczna).  
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W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza plik Załącznik nr 1b - projekt 
wykonawczy (branża elektryczna) oraz usuwa pliki: 

• Załącznik nr 1b projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) nieaktualny; 

•  zmiana SIWZ + informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (pismo z 
dnia 25.02.2019); 

• ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ; 

• Załącznik nr 1 b – projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) uzupełniony 
o rysunki – wersja z dnia 25.02.2019 r. (aktualne). 
 

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zmienia terminy 
składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.   

Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 14.03.2019 r. do godziny 
10:00, termin otwarcia ofert: 14.03.2019 r. o godzinie 10:30. 

 

Zgodnie z powyższym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu: 
„2. Termin składania ofert – do 11.03.2019 r. do godziny 10:00. 
4. Termin otwarcia ofert – 11.03.2019 r. do godziny 10:30”; 
zostają zmienione na zapisy w brzmieniu: 
„2. Termin składania ofert – do 14.03.2019 r. do godziny 10:00. 
4. Termin otwarcia ofert – 14.03.2019 r. o godzinie 10:30”. 
 
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich 
Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

 

 


