
       
 

     
 

 

   
 

   
            

            
       

      
   

                  
             

      
 

  
         

        
     

  
         

   

       

   
           

     

        

        

        

       
       

         

  
       

 
        

   
 

  
    

      
 

Województwo Mazowieckie - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 

Warszawa, data zgodnie z datą podpisu elektronicznego 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn. Remont 
pomieszczeń: korytarzy oraz sali nr 4 na parterze w budynku użytkowym 
przy ulicy Nowogrodzkiej 73 w Warszawie [SYGNATURA 
POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-2/2021] 

Zgodnie z art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający 
dokonuje zmian w treści SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. 

ZMIANA 1. 
Rozdział XV ust. 1 SWZ – po zmianach otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 
2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 

ZMIANA 2. 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą tym samym 
następujące punkty SWZ otrzymują nowe brzmienie: 

1) Rozdział XVII ust. 1 SWZ – po zmianach: 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 
22.09.2021 r. do godz. 15:00. 

2) Rozdział XVII ust. 3 SWZ – po zmianach: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2021 r. o godzinie 17:00. 

3) Rozdział XVI ust. 1 SWZ – po zmianach: 

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.10.2021 r. 

ZMIANA 3. 
Ponadto, Zamawiający dołącza pliki w formacie .ath w zakresie przedmiarów. 

Wszelkie zmiany treści SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Wykonawców. 
Odpowiednim zmianom podlega również ogłoszenie o zamówieniu. 

UWAGA! 
Niniejsza informacja o zmianach i zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zostają zamieszczone 
zgodnie z Rozdziałem I SWZ na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: 
https://bip.oeiizk.waw.pl/page.php?sr=srodek&wop=12. 

https://bip.oeiizk.waw.pl/page.php?sr=srodek&wop=12

