
 

 

Warszawa, dnia 04.05.2020 r. 
   

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VII 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje 
modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej 
Konferencji w Warszawie”, numer sprawy: 9/DK/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 047-111170 z 
dnia 6-03-2020 r. 

 
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert, określając go na dzień 12 maja 2020 r. godzina 11:00. 
 
Pytanie 50: 
W modyfikacji i wyjaśnieniach SIWZ z dnia 25.03, odpowiadając na pytanie nr 25 Zamawiający dokonał zmiany 
zapisu dotyczącego tego, że mównice nie będą przekazane na własność Zamawiającemu. Nie zostało to zmienione 
w kosztorysie Proszę o dokonanie zmiany. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji tabeli Zadania nr III, wiersz 7, kolumna 2 i kolumna 4 Formularza cenowego 
(Załącznik nr 3 do SIWZ). 
 
Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji SIWZ: 

SIWZ – pkt 13.5 – było 
Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 10:00. 

SIWZ – pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 12 maja 2020 r. o godz. 11:00. 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) – tabela Zadanie nr III - wiersz 7, kolumna 2 i kolumna 4 – było 

 

Zadanie nr III: Zapewnienie obsługi Konferencji  

 

5 

Zaprojektowanie, wykonanie i 

przekazanie Zamawiającemu 3 mównic 

z pleksi 
sztuka 3     23%   

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) – tabela Zadanie nr II - wiersz 3, kolumna 2 i kolumna 4 – 
powinno być 

 
Zadanie nr III: Zapewnienie obsługi Konferencji 

 

5 

Zaprojektowanie i wykonanie 4 mównic 

z pleksi 
sztuka 4     23%   

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, 
2) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy (FC) – zmieniony w dniu 04-05-2020 r. 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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