Warszawa, 16.09.2020 r.

Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Adres do korespondencji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597
Do wszystkich zainteresowanych
Dotyczy: postępowania WF-37-16/20 pn. „Dostawa sprzętu i akcesoriów optycznych oraz
optoelektronicznych”, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.
I.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY (dotyczy części 9)

W dniu 15 września 2020 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie (e-mail) od jednego z Wykonawców,
na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie:
Zwracam się do Państwa z zapytaniem dotyczącym kwoty wadium dla części nr 9. Podana jest kwota
342.336,49 PLN. Czy nie została popełniona omyłka pisarska? Zwyczajowo wadium wynosi około
kilku % wartości przedmiotu zamówienia. Według naszej wiedzy wartość takiego układu może być
przybliżona wartości samego wadium. Czy istnieje znaczne zaniżenie tejże kwoty?
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że w wyniku omyłki pisarskiej została podana błędna wartość wadium dla
części 9 postępowania. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
II.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:
1.

W Rozdziale 16.1 SIWZ – Wadium (wartość wadium dla części 9), było:

Część 9 – 342 336,49 PLN (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć
złotych i czterdzieści dziewięć groszy)
Zmieniono na (wersja obowiązująca):
Część 9 – 6 846,73 PLN (słownie: sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt
trzy grosze)
2.

W rozdziale 19.1 i 19.2 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert było:
19.1 Oferty należy składać do dnia 21.09.2020 r. do godziny 11:00.
19.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2020 r. o godzinie 11:15.

str. 1

Zmieniono na (wersja obowiązująca):
19.1 Oferty należy składać do dnia 23.09.2020 r. do godziny 11:00.
19.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godzinie 11:15.
Pouczenie: wszelkie zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je
obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem
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