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Tomasz Buława 

Dyrektor 

Warszawa, (data zgodna z datą podpisu elektronicznego). 

 

 

 

 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Remont tarasów w Rezydencji Prezydenta RP Zamek - 

Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle (Zamek Górny i Zamek Dolny)” [sygnatura 

postępowania – ZP.CO-34/2020]. 

 

 

 

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 wnioskami o wyjaśnienie SIWZ, 

które wpłynęły do Zamawiającego, poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp wprowadza 

następujące zmiany w treści SIWZ i odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

Pytanie 1.  

… Zwracamy się również z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert - powodem wnoszenia 

prośby są niekorzystne warunki atmosferyczne opóźniające działania związane z rzetelnym 

sporządzeniem oferty oraz chęć dokonania wizji lokalnej, która umożliwi obiektywną ocenę 

rzeczywistego zakresu wykonania prac przy obiekcie. 

 

Odpowiedź: 

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

otrzymują nowe brzmienie: 

§ 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 17 lutego 2021 r. do godz. 14:00 i zaadresować 

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

§ 11 ust. 4 SIWZ – po zmianach: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2021 r. godz. 14:30, w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 2.  

W związku z kolejnym przesunięciem terminu składania ofert w w/w przetargu zwracamy się z 

prośbą o udzielenie informacji na temat przyczyny takiego trybu postępowania. 
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Pierwotny termin złożenia ofert był na dzień 25.01.2021 r., potem został przesunięty na 

03.02.2021, następnie na dzień 09.02.2021 , a w dniu wczorajszym  tj. 08.02.21 został przesunięty na 

dzień 12.02.2021 r . 

Czy dzień 12.02.2021 r. jest terminem ostatecznym, czy też nastąpi kolejne przesunięcie 

terminu ? 

Będziemy wdzięczni za udzielenie konkretnych i rzetelnych informacji. 

 

Odpowiedź: 

 Zgodnie z art. 38  ust. 4 i 4a ustawy Pzp, Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ, w tym zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert. 

 Dzień 12.02.2021 r. nie jest ostatecznym terminem. Zamawiający zmienia termin składania i 

otwarcia ofert – patrz odpowiedź powyżej. 

 

 

Odpowiednim zmianom podlega również ogłoszenie o zamówieniu. 

Zmiany są wiążące dla Wykonawców. 
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