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ZMIANY DO SIWZ 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja (przebudowa) wybranych 
pomieszczeń mająca na celu zwiększenie ich dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa budynku, 
ul. Maszyńskiego 10/Wiejska 10 – wejście A” [sygnatura postępowania –  
ZP.CO-33/2020]. 

 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający 
wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ. 

 
1. Zamawiający wprowadza wymóg kosztorysu ofertowego, który należy złożyć wraz  

z ofertą. Tym samym Zamawiający w SIWZ dodaje § 9 ust. 2 pkt 4) jako nowy punkt  

o brzmieniu: 

„4). kosztorys ofertowy - przygotowany na podstawie dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz na podstawie przedmiaru 

robót. Zamawiającemu przysługuje również prawo do weryfikacji ewentualnych 

naruszeń z tytułu rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Cena 

ryczałtowa, mimo błędów w kosztorysie, nie może ulec zmianie. Ewentualne 

uchybienia w sporządzaniu kosztorysu nie będą mieć wpływu na ważność oferty, 

ponieważ kosztorys ofertowy w tym przypadku, będzie mieć charakter tylko 

informacyjny, a obowiązującą ceną oferty będzie ryczałt obejmujący wykonanie 

całego zamówienia.” 

 

2. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, tym samym następujące punkty 

SIWZ otrzymują nowe brzmienie: 

 

§ 10 ust 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy  

ul. Wiejskiej 10, parter wejście „D” w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 14:00 

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w § 10 ust. 12 SIWZ. 

 

 

 

Tomasz Buława 

Dyrektor 

Warszawa, (data zgodnie z podpisem elektronicznym). 
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§ 10 ust 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2021 r. godz. 14:30, w siedzibie Zamawiającego. 
 

 

Odpowiednim zmianom podlega również ogłoszenie o zamówieniu. 

Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Wykonawców. 
Pozostałe zapisy SIWZ, nie ulegają zmianie. 
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