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Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne świadczenie usługi mycia 

okien [sygnatura postępowania ZP.CO–19/2020].  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, w związku  

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego, poniżej 

zamieszczamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. Ponadto Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp dokonuje odpowiednich zmian w treści SIWZ  

i w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości złożenia oferty drogą elektroniczną, zgodnie  

z § 10 ust. 1 SIWZ, który stanowi: „Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z 

wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanej podpisem 

elektronicznym.” 

Pytanie nr 2: 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do piątku 22.01.2021 roku? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składnia i otwarcia ofert, tym samym 

następujące punkty SIWZ otrzymują nowe brzmienie: 

1) §11 ust. 1 SIWZ – po zmianach: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej 

przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście „D” w terminie do dnia 25 stycznia 2021 roku do 

godz. 13:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w § 10 ust. 13 SIWZ.” 
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2) §11 ust. 4 SIWZ – po zmianach: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie w 

dniu 25 stycznia 2021 roku o godz. 14.00.” 

 

Odpowiednim zmianom podlega również ogłoszenie o zamówieniu. 

 

Zmiany są wiążące dla Wykonawców. 
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