
 
1

      

Burmistrz Łomianek  
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 

tel. 22 888 98 01, fax. 22 888 98 02 
 

       
        Łomianki, dnia 07.04.2020 r.  

RZP. 271.12.2020       
         
         Wykonawcy  
 
Dotyczy: RZP.271.12.2020 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę 
ul. Armii Poznań w gminie Łomianki” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
ul. Armii Poznań” – zad. 2015/10. 
 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz 
z odpowiedziami  bez ujawniania źródła zapytania. 

1. Szanowni Państwo, proszę o wprowadzenie zmiany do SIWZU do przetargu RZP.271.12.2020 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Armii Poznań w gminie 
Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa ul. Armii Poznań – zad. 2015/10 ze 
względu na obecną sytuację. Proszę o wprowadzenie płatności częściowych (np. za koncepcję, 
PSOR, Geometrię, Operat, decyzję środowiskowa itp.) oraz zmiany zapisu dotyczącego uzyskania 
decyzji ZRID na przygotowanie dokumentacji do złożenia na ZRID jako koniec umowy. Ponieważ 
żaden z podanych terminów w SIWZIE w obecnej sytuacji nie jest możliwy.  

Odp. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) dokonuje zmiany  SIWZ w poniższym 
zakresie. 
 
W  pkt 11.2, 11.3, 11.5  SIWZ było: 
 
11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego znajdującej  się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 05-092  Łomianki 
pok.1. 

11.2 Termin składania ofert upływa dnia  08.04.2020 r. o godz. 10.00.  
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2020 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiającego przy                     

ul.   Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
11.4Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia. 
11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, 

 gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę 
należy oznakować w niżej podany sposób:  
 nazwa i adres Wykonawcy; 
 zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: 

„nazwa postępowania” 
 nie otwierać do  dnia 08.04.2020 r. do godz. 10:45”. 
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Po zmianach jest: 
11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego znajdującej  się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 05-092  Łomianki 
pok.1. 

11.2 Termin składania ofert upływa dnia  15.04.2020 r. o godz. 10.00.  
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2020 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiającego przy                     

ul.   Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
11.4Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia. 
11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, 

 gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę 
należy oznakować w niżej podany sposób:  
 nazwa i adres Wykonawcy; 
 zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: 

„nazwa postępowania” 
 nie otwierać do  dnia 15.04.2020 r. do godz. 10:45”. 

 
 
 
Niniejsze pismo  należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Aneta Witkowska/Tomasz Baran 
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 888 98 43  
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