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Warszawa, 24 sierpnia 2021 r.

Zmiana terminu składania ofert i odpowiedź na pytanie do SWZ
dotyczy:

I.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.
„Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących XEROX C 1000 i XEROX 1000i”.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1, ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp” dokonuje zmiany
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
Wyznaczony pierwotnie do dnia 26 sierpnia 2021 r., do godz. 09:00 termin składania ofert ulega zmianie.
Nowy termin składania ofert wyznacza się do dnia 27 sierpnia 2021 r. do godz. 09:00.

II.

Zmiana w SWZ.
1. Zmienia się postanowienie punktu XX. ppkt 2 SWZ (strona 12) pn. „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA
OFERT””:
z:
2.

„Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 26 sierpnia 2021 r., do godz. 9:00.”

na:
2.
2.

„Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r., do godz. 9:00.”

Zmienia się postanowienie punktu XVI. ppkt 1 SWZ (strona 8) pn. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”:
z:
1.

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24 września 2021 r. (30 dni licząc włącznie od
dnia, w którym upływa termin składania ofert)”.

na:
1.

III.

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 25 września 2021 r. (30 dni licząc włącznie od
dnia, w którym upływa termin składania ofert).”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

IV. Zamawiający informuje również, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie.
V.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 - 2 i ust. 6 ustawy Pzp informuje, iż
udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

1

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy do kwoty wskazanej
w par. 5 pkt 1 wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że granica odpowiedzialności wskazana została w § 4 ust. 4 Umowy (Załącznik Nr
3 do SWZ). Zgodnie z powyższym zapisem Zamawiający może dochodzić odpowiedzialności do pełnej
wysokości szkody.
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