
 
 

 

 

Warszawa, dnia 4 lipca 2022 r.  

 

 

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa 

III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa, 

prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 z późn. zm.), dalej 

zwanej ustawą, w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Przebudowę budynku związana z budową 

wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i w pomieszczeniach 

administracji budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego przy ulicy Rogalińskiej 2 w 

Warszawie”,  działając na podstawie art. 135 ust. 6 powyżej wskazanej ustawy, w związku z 

otrzymanymi wnioskami o udzielenie wyjaśnień w sprawie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

dalej: SWZ, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielone odpowiedzi wraz z 

modyfikacjami zapisów SWZ. 

Pytanie 1.  

Prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający mając na względzie zapewnienie jak największej konkurencyjności wśród podmiotów 

ubiegających się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia wyznacza dodatkowy termin odbycia 

wizji lokalnej na dzień 7 lipca 2022 r. o godz. 09.00. Zgłoszenia podmiotów zainteresowanych 

odbyciem wizji powinny zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. IV  SWZ do dnia 

7 lipca 2022 r. do godz. 8.30. Pozostałe zapisy pkt. IV SWZ stosuje się odpowiednio.  

 

 

Pytanie 2.  

Prosimy o załączenie części rysunkowej projektu budowlanego – została udostępniona jedynie  

część opisowa. 

 

 Odpowiedź 

Zamawiający, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości wykonawców odnośnie udostępnionej 

dokumentacji, ponownie zamieszcza pliki składające się na załącznik nr do SWZ. 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 

ze względu na umożliwienie Wykonawcom czasu niezbędnego do należytego przygotowania i złożenia 

ofert, modyfikuje termin składania i otwarcia ofert na dzień 15 lipca 2022 r. Godzina składania ofert: 

08.00. Godzina otwarcia ofert: 08.30.  

 

Informujemy, iż powyższe odpowiedzi wraz z modyfikacjami stanowią integralną część Specyfikacji 

Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

 

/-/ Grzegorz Mazur  
                                DYREKTOR 


