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Zzp – 2374 – 3/PN/20 – 347 – 2020 

 

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „Całodobowa 

obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA zlokalizowanych na 

terenie Warszawy” 

 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania 

wpłynął w dniu 13 lutego 2020 r. wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SIWZ”. 

Treść: 

„Szanowni Państwo, 

jako Firma chcąca przystąpić do postępowania 3/PN/20 zwracam się z zapytaniem. 

 

Zamawiający w załączniku nr 12 do SIWZ zawarł zapisy dotyczące „zakresu czynności konserwacyjnych, w 

danym m-c realizacji umowy, dotyczących kwater internatowych”, w załączniku nr 7 do SIWZ jest zapis o 

powierzchni kwater internatowych podlegającej konserwacji natomiast w charakterystyce nieruchomości 

przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie nie podano powierzchni kwater internatowych. 

Pytanie moje jest: ile jest kwater internatowych i jaką mają powierzchnię w budynku przy Lubelskiej 20/20A 

– część II zamówienia. 

Według mojej wiedzy Nie ma kwater internatowych w tym budynku. We wcześniejszych przetargach nigdy 

nie było tego zapisu.” 
 

W związku z powyższym, Zmawiający wyjaśnia: 

 W budynku przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie w chwili obecnej nie ma kwater internatowych. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść SIWZ odnośnie  

II części zamówienia (i tylko w załącznikach dla II części zamówienia) poprzez usunięcie w załączniku  

nr 7 do SIWZ – w § 12 ust. 1 pkt 2 oraz w załączniku nr 12 do SIWZ część zatytułowaną „ZAKRES 

CZYNNOŚCI KONSERWACJI DLA KWATER INTERNATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W WARSZAWIE.” 


