Warszawa, 08 listopada 2017 r.

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie na rzecz
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym” oznaczonym numerem BA-IV.272.24.2017 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zmienia
treść Ogłoszenia o zamówieniu:
Pytanie 1: „…... zwraca się z ponownym wnioskiem o rewizję stanowiska w sprawie zapisów pkt. 4 lit.
a) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Zwracamy uwagę, że ze względu na panujące warunki natężenia ruchu drogowego we wskazanych
godzinach, 15 minutowy przedział czasowy wyznaczony na przybycie przedstawiciela Wykonawcy po
odbiór korespondencji z Państwa siedziby mieszczącej się pod adresem Plac Bankowy 3/5 jest zbyt
krótki. Obecne zapisy narażają Wykonawcę na nienależyte wykonanie postanowień SIWZ, na które
Wykonawca nie ma wpływu.
W związku z powyższym ponownie wnioskujemy o modyfikację zapisów pkt. 4 lit. a) Szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia.
Proponujemy zapis:
a) Plac Bankowy 3/5 Warszawa ( Kancelaria - pok.34), w godzinach 15:00-16:00”
ODPOWIEDŹ nr 1:
Zamawiający informuje, iż w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zmienia zapis w pkt.
4 lit. a), który otrzymuje brzmienie:
Plac Bankowy 3/5 Warszawa ( Kancelaria - pok.34), w godzinach 15:00-16:00
Jednocześnie informuję, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.11.1017 r.
do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 10.11.2017 r. o godz. 12:30
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść
Ogłoszenia o Zamówieniu:
a) w Rozdziale XI ust. 11 - który otrzymuje następujące brzmienie:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
oferta na
„Świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym”
Nie otwierać przed dniem 10.11.2017 r. godz. 12:30
b) w Rozdziale XII ust. 1 - który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 10.11.2017 r. do
godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Urzędu, w pokoju nr 52”.
c) w Rozdziale XII ust. 2 - który otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 10.11.2017 r., o godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 183”.
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