
 

 

Warszawa, dn. 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę nowego, nieużywanego systemu następnej generacji wraz 

z niezbędnymi modułami zapewniającymi kompleksową funkcjonalność sytemu z 

pakietem szkoleń aplikacyjnych, dedykowanym zestawem odczynników i materiałów 

startowych” (znak sprawy DA.22.2.2020.ZM) 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuje, iż koryguje rozbieżność 

między Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 1a do 

SIWZ – projekt umowy) w części I pozycji 6, a Formularzem Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do 

SIWZ w wersji edytowalnej w części I pozycji 6.  Rozbieżność polega na błędnej ilości przedmiotu 

zamówienia w Formularzu oferty która wynosi 2 szt., a winno być 1 szt., zgodnie z ilością wskazaną w 

Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Ponadto informuję, iż ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu, t.j.:  

ROZDZIAŁ XII. 
Składanie ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za 

pośrednictwem miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/) do dnia 30 kwietnia 2020 r. do 
godziny 10:00. 

ROZDZIAŁ XIV. 
Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 30 kwietni 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, w pok. CW17, Dział Administracyjno – 
Techniczny. 

 

Zamawiający informuje, iż załącza następujące dokumenty ze zmianami stanowiącymi załącznik do 

niniejszego pisma, z obowiązkiem stosowania w przedmiotowym postępowaniu w częściach gdzie 

treść uległa zmianie, pn.:  

1. Załączniki nr 2, 4, 6 do SIWZ wersja edytowalna – zmiana 24.04.2020 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

pozostają bez zmian. 
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