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Warszawa, 14.07.2019 r. 

 

Nr postępowania: 1/2019 

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa budynku przedszkola wraz 

z niezbędną infrastrukturą” 

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

 

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

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- zwanej dalej „siwz”. Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

przekazuje Wykonawcom, zamieszczając je na swojej stronie internetowej.  

 

Pytanie 1. 

Czy możliwe jest udostępnienie pomocniczych przedmiarów robót? 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót. 

 

 

Pytanie 2 

Czy Inwestor zaktualizuje warunki przyłącza ciepła wydane w 2014 roku? 

 

Odpowiedź : 

 

Tak. Inwestor zaktualizuje warunki przyłącza ciepła wydane w 2014 roku. 

 

Pytanie 3 

 

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie składania ofert o 3 dni ze względu na 

Konieczność wykonania przedmiarów przez Wykonawców dla dużego zakresu robót. 

 

Odpowiedź : 

 

Zamawiający przychyla się do prośby i przedłuża termin składania oraz termin 

otwarcia ofert do dnia 22.07.2019 godzina 10.00. 

 

W związku ze zmianą terminu złożenia oraz otwarcia ofert, Zamawiający opublikował 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Specyfikacja zmienia się w następujący sposób: 

 

przed zmianą było: 
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„9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

9.11 Zaleca się, żeby kompletną ofertę umieścić w zaklejonej kopercie, oznaczonej w sposób 

następujący:  

__________________________________________________________________  

pieczątka firmy Wykonawcy   

wraz z adresem i nr telefonu   

Nr sprawy 1/2019 

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY 

UL. TERESIŃSKIEJ W WARSZAWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

 

oraz informację:  “nie otwierać do godz. 10:15 do dnia 18.07.2019 r.”  

 ___________________________________________________________________ 

 

 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

  

10.1 Oferty winny być złożone w terminie do dnia 18.07.2019 r., do godziny 10:00 w 

siedzibie Zamawiającego - Fundacja ANCILLA ul. Sewerynów 8; 00-331 Warszawa.  

 

10.2 Oferty dostarczone pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem 

dostarczenia ich do Fundacji ANCILLA ul. Sewerynów 8; 00-331 Warszawa, najpóźniej w 

dniu upływu terminu do składania ofert tj. 18.07.2019 r. do godz. 10:00.  

 

10.6 Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane w obecności Wykonawców, którzy zechcą 

przybyć w dniu 18.07.2019 r. o godz. 10:15 do siedziby zamawiającego.” 

 

po zmianie jest: 

 

„9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

9.11 Zaleca się, żeby kompletną ofertę umieścić w zaklejonej kopercie, oznaczonej w sposób 

następujący:  

__________________________________________________________________  

pieczątka firmy Wykonawcy   

wraz z adresem i nr telefonu   

Nr sprawy 1/2019 

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY 

UL. TERESIŃSKIEJ W WARSZAWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

 

oraz informację:  “nie otwierać do godz. 10:15 do dnia 22.07.2019 r.”  

 ___________________________________________________________________ 

 

 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

  

10.1 Oferty winny być złożone w terminie do dnia 22.07.2019 r., do godziny 10:00 w 

siedzibie Zamawiającego - Fundacja ANCILLA ul. Sewerynów 8; 00-331 Warszawa.  

 

10.2 Oferty dostarczone pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem 

dostarczenia ich do Fundacji ANCILLA ul. Sewerynów 8; 00-331 Warszawa, najpóźniej w 

dniu upływu terminu do składania ofert tj. 22.07.2019 r. do godz. 10:00.  
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10.6 Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane w obecności Wykonawców, którzy zechcą 

przybyć w dniu 22.07.2019 r. o godz. 10:15 do siedziby zamawiającego. 

                               

                                                                                     

 

  Marta Polek  

                                                                                    Prezes Fundacji 

       


