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URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, uJ. 1 Sierpnia 21

WYKONAWCY

Wasze pismo z dnia: Znak.
2',7,0',7 -2016

Nasz znak:
wAw-FA.271.4.2016

Data:
Ż9-o'7 -2o16

oDPowIEDŹ NA PYTANIA wYKoNAwcY
sprłwai Remont pomieszczeń i lozbudowa instalacii hydranto\ł'ej w budynku biuro\}m t}pu

LIPSK przy ulicy 1 SicĘnia 21 w warszawic

Stoso\ł'nie do postanowień ań. 38 ust' 2 usta\ły z dnia 29 slvcŻnia 2004 roku Prawo zamo\ iell pu_

blicznych (Dz' U. z2015l' paz.2164 z późn. zm.) zamawiający odpowiada na pylania wykonawcy:

Pyt^nie| ',Z\|lącdl1|y się z uplzejną pfu)śbą o fozv,ażenie maż|i)1,ośei przedłużenid telniru rcdlizacji

przetafgu lN zLlk|e.\ie remant11 pamieszczeń z dnia 3a wrześnid 20]ó roku na dzieli

28 października 20]6loku' obdwiąny się' że pfoces ndlowanid pokoi naże nie zależeć od nas ,.lk)
oćl or':cl izacji placy zLlnawiaiqcega' a przez to maże b.yć zdgrożO != lermi rcdliŻdcjj całega renon-

odpowiedź| Zama\Ąiający wyraża zgodę na przedłużenie terminrr realizacji zamówienia w części A,

co po|Wierdza zamieszczeniem odpowiedniego ogloszenia \' Biulet-vnie Zamówień Publioznych oraz

na s1ronie: hltpJ/warszawa.stat'gov.pl/zamowienia'publicznc us/. Jcdnocześnie zama\Tiający in1bnnu-

je. Źe dokonuje następującej zmiany na stlonic 13 w sIwZ:

-jest:

3' ',W kfyteri n ',Śklócenie oktesu realizacj i unowy" vykanawca naże zadek\afuwrć, ajakiĆza:

sh'óci pal1stavawy akł'e\ fealizdcji umat|,y oznaczany na dzień dla części A L]a 30 vlześnjd 2016

raku dld części B do ] 5 września 20] 6 rcku' Punktdcjd zastdnie plzyznana wetlłttg n"lst1pu1ą'ego

Za skrócenie lerminu rcCłlizacji unav, do

- Część A' 27 L1,źeśnia 2a ] 6 r' część B: da 12 wlześĄia 20] 6 roku' wykanałca atr)ma 0,5 p..

'CzęśćA: 23wlześnia2016r'częśćB: da 08 wrześnid 20l6 roku' łykona\)ca atrzymd 1p',

Część A: 21 vrześnia 2016 r' część B: do 06 tłrześnia 2016 roku, łykanałca atrrymd 2 p '

Część A: 16 |,lześfiid 2a16 r' część B: do 05 wrześ id 2016 foku' łykanałca atrzr a 3 p ,
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Część A. 11 Wześnią 2016 r' część B. do a2 y,rześnia 2016 raku' wykonawca atr4ma 4 p',

- Część A. ]3 w2eśnia 20]6 l' część B. do 1 wlześnid 2a]6 rcku vykona|]ca otlzyna 5 p'

W lym kłyterium można uŻyskać maL'symalnie 5 p nktóv'''

po zmianię:

j' ,'IĘ ktyteriun ''sklóee ie akresu realizacji umawy" |łkondwca może zadeklarować' o jaki czas

sktóci podstąwavy okfes realizdcji u o\ly oznaczoĄ} na dzień dla części A do 28 pa zienika
2a]6 rcku dla części B do 15 wrześnid 20]ó roku' P nklacja zosldfiie ptz}}zndna \redlug nallępu
jqeega klucza.

Zd skfócenie telminu ledlizacji unav,y clo:

- Część A: 26 PaźIzier iha 201ó r, część B: do ]2 wfześnid 2ab l , wjkanawcd otrąma 0,5 p.'

- Część A: 24 paźIzierniha 2016 ł, część B: drl 0B września 2al6l'' wŃonawca Otrzyna ] p''

- Część A: 20 pąździenika 2016 r, część B: do 06 wEeśnid 2at6 L' wrkonąv)cd otrzyma 2 p.,

CzęśćA:18p.tździenikfl2016l,częśćB:da05września2a16r'wyktndń)caotrzyma 3 p.,

Część A: 17 p ździefftika 201 6 1 ezęść B: do a2 wfześnia 2a 1 6 r', nyk()ndwctl otrzyma 4 P..

- Część A: 14 paździerhika 2016 ł' część B: do a1 \I,fześnid 2a]ó f', y,rkond,łca o|lŻ})ma 5 J]

I4l tym kfyteriu mażna ułskać akswalnie 5 p nlnów'"

Zamawiający zmienia teŻ formularz oferty' który

http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia publiczne-us/.

publikuje
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