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Warszawa, dnia 18.12.2019 r. 

              

 

Do wszystkich uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia zleconego funkcjonariuszy  

i pracowników Służby Ochrony Państwa w dniach 24 – 28.01.2020 r. (post. nr 79/2019/ZP). 

 

W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 

38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1843),  zwanej dalej Ustawą wyjaśniam: 

 

1. Pytanie: 

Czy obiekt hotelarski musi mieć 3 gwiazdkowego czy standard hotelu 3 gwiazdkowego? 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje hoteli o standardzie min. 3 gwiazdek. 

 

2.  Pytanie: 

Nie ma takiego nr telefonu do kontaktów tel. 606 57 18 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający popełnił oczywista omyłkę pisarską - przed podanym numerem kontaktowym 

Zamawiający winien podać numer kierunkowy 22. 

 

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający 

zmienia treść SIWZ w nw. zakresie: 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a  także wskazanie osób uprawnionych                  

do porozumiewania się z wykonawcami otrzymuje brzmienie: 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują formą elektroniczną. Forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest: 

Waldemar KARPACZ – tel. 22 606 57 18 od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15,  

00 - 463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, adres e-mail: zamowieniapubliczne@sop.gov.pl. 

 

Przedmiotowa zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla uczestników postępowania                      

i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

KOMISJI PRZETARGOWEJ 

 

               ppłk SOP Waldemar KARPACZ 
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