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Znak sprawy: WZP/WI/D-332-47/20

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę macierzy
poprzez dostawę dysków” (nr sprawy: WZP/WI/D-332-47/20)

Zgodnie z art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.), Zamawiający zmienia
zapisy SIWZ następujący sposób:
Zmiana nr 1 do SIWZ

Zmianie ulega treść pkt 23.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Miejscem składania ofert jest Biuro Podawcze Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03–301 Warszawa, parter.
Terminem składania ofert jest dzień 07.12.2020 r., do godziny 12:00”

Zmiana nr 2 do SIWZ

Zmianie ulega treść pkt 23.3 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
„Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74
BIURO PODAWCZE
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY na
Rozbudowę macierzy poprzez dostawę dysków
Nr sprawy: WZP/WI/D-332-47/20
Nie otwierać przed dniem 07.12.2020 r., przed godz. 12:30”
Ponadto oferty powinno się opatrzyć pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz
z adresem i nr telefonu), a także zapieczętować w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczyć jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert”
Zmiana nr 3 do SIWZ

Zmianie ulega treść pkt 23.6 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Miejscem otwarcia ofert jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03–301 Warszawa, pokój nr 240, II piętro.
Terminem otwarcia ofert jest dzień 07.12.2020 r., godzina 12:30”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonane modyfikacje (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) zostaną opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie modyfikacje zostaną
również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz
zamieszone na stronie internetowej Zamawiającego.

Sprawę prowadzi:
Michał Kosior
tel. 22 542 20 92
fax. 22 698 31 44/57
email: m.kosior@mazowia.eu
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