Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
Jasna 2/4
00-013 Warszawa
Warszawa, dn. 20 października 2017.
Adm-290/671/17

ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając jako Zamawiający w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn.: „Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie

usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i

zagranicznym" - SPRAWA WSA-ZP-12/2017 - zmienia treść Specyfikacji.

W związku z wpływem do Zamawiającego zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji, na które Zamawiający nie
jest w stanie udzielić odpowiedzi w terminie określonym w art. 19 ust. 2 zdanie drugie Specyfikacji, w
konsekwencji powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji w zakresie terminu składania i
otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Zmiana terminu ma zapewnić Wykonawcom niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Po ustaleniu przez Zamawiającego treści odpowiedzi na
zadane zapytania, stosowna korespondencja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego z zachowaniem terminów określonych w art. 19 ust. 2 zdanie drugie Specyfikacji.

W konsekwencji powyższego ulegają zmianie następujące zapisy Specyfikacji:
1.

Art. 17 ust. 2 Specyfikacji otrzymuje brzmienie:
„2. Koperty lub opakowania powinny być zaadresowane do zamawiającego:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4 z dopiskiem: Oferta w
postępowaniu na usługi społeczne: „Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i
zagranicznym" - SPRAWA WSA-ZP-12/2017 - Nie otwierać przed godz. I I 3 0 dnia 30.10.2017r."

2.

Art. 27 ust. 1 Specyfikacji otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy
ul. Jasnej 2/4, do dnia 30.10.2017r., do godziny l l 0 0 . "
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3.

Art. 28 ust. 1 Specyfikacji otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jasnej 2/4 w Sali nr 536 (V piętro) w dniu
30.10.2017^ o godzinie l i 3 0 . "

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści
Specyfikacji, o którym mowa w art. 19 ust. 2 zdanie pierwsze Specyfikacji. Niniejsza zmiana jest wiążąca dla
wszystkich uczestników postępowania i staje się integralną częścią Specyfikacji i należy ją uwzględnić przy
sporządzaniu oferty.

DYREKTOR

podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej
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