Zamawiający:

Warszawa 26.11.2019r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
W Dzielnicy Włochy, ul Gładka 18, 02-172 Warszawa

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę i przesył energii cieplnej
Działając w trybie art.38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (dz.U. z
2015r. poz. 2164 za zm.) zwanej dalej ustawą. Zamawiający informuje o dokonaniu następujących
zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Istniejący zapis (strony: 9, 10, 11 SIWZ):
XII.

1.
2.
3.
4.
5.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz wskazywać i dokładnie określać przedmiot zamówienia.
6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo pismem
ręcznym w sposób czytelny.
7. Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów
znajdujących się w kopercie, opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje
odrzuceniem oferty.
8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte)
w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane.
10. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być podpisane przez osobę, osoby
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez
osobę(y) upoważnioną(e) zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy

organizacyjnej. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty
musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny
podpis w przypadku pieczęci imiennej.
13. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Treść oferty musi odpowiadać
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego
w sekretariacie (pokój nr 1) w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy

w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa, nie później niż do dnia 29.11.2019 roku
do godz. 10:00.

Koperta (opakowanie) opisana powinna być nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją:
OFERTA NA DOSTAWĘ I PRZESYŁ ENERGII CIEPLNEJ
Numer sprawy OSiR/PN/01/2019

Nie otwierać przed dniem 29.11.2019 roku godz. 10:30
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na złożenie protestu.

Uwaga! Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp w każdym czasie przed upływem terminu składania
ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie oferty jest skuteczne, jeżeli
pisemne oświadczenie Wykonawcy wpłynie do sekretariatu (pokój nr 1) w siedzibie
Zamawiającego przed terminem, o którym mowa powyżej. Zmiana oferty jest skuteczna,
gdy:
 Przed terminem składania ofert Wykonawca złoży ją w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie (opakowaniu).
Koperta (opakowanie) musi być opisana nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją:
ZMIANA OFERTY NA DOSTAWĘ I PRZESYŁ ENERGII CIEPLNEJ, Numer sprawy OSiR/PN/01/2019
Nie otwierać przed dniem 29.11.2019 roku godz. 10:30



Przed terminem otwarcia ofert Wykonawca wycofał ofertę i po dokonaniu poprawek
złożył ją ponownie w kancelarii Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału.

XIII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Ośrodku

Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa.
1.

2.

3.
4.

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp na jego pisemny
wniosek.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy
(firmy) oraz adres (siedzibę) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
Po części „jawnej” Zamawiający przystąpi bezpośrednio do części „niejawnej”
posiedzenia komisji przetargowej.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
zamawiającego informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Zastępuję się następującym (strony: 9, 10, 11 SIWZ):

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz wskazywać i dokładnie określać przedmiot zamówienia.
Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo pismem
ręcznym w sposób czytelny.
Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów
znajdujących się w kopercie, opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje
odrzuceniem oferty.
Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte)
w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane.

10. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być podpisane przez osobę, osoby
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez
osobę(y) upoważnioną(e) zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty
musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny
podpis w przypadku pieczęci imiennej.
13. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Treść oferty musi odpowiadać
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego

Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa, nie później niż do dnia 06.12.2019 roku
w

sekretariacie

(pokój

nr

1)

w

do godz. 10:00.

Koperta (opakowanie) opisana powinna być nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją:
OFERTA NA DOSTAWĘ I PRZESYŁ ENERGII CIEPLNEJ
Numer sprawy OSiR/PN/01/2019

Nie otwierać przed dniem 06.12.2019 roku godz. 10:30
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na złożenie protestu.

Uwaga! Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp w każdym czasie przed upływem terminu składania
ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie oferty jest skuteczne, jeżeli
pisemne oświadczenie Wykonawcy wpłynie do sekretariatu (pokój nr 1) w siedzibie
Zamawiającego przed terminem, o którym mowa powyżej. Zmiana oferty jest skuteczna,
gdy:
 Przed terminem składania ofert Wykonawca złoży ją w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie (opakowaniu).
Koperta (opakowanie) musi być opisana nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją:
ZMIANA OFERTY NA DOSTAWĘ I PRZESYŁ ENERGII CIEPLNEJ, Numer sprawy OSiR/PN/01/2019

Nie otwierać przed dniem 06.12.2019 roku godz. 10:30



Przed terminem otwarcia ofert Wykonawca wycofał ofertę i po dokonaniu poprawek
złożył ją ponownie w kancelarii Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału.

XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12.2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Ośrodku

Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa.
1. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp na jego pisemny
wniosek.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy
(firmy) oraz adres (siedzibę) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Po części „jawnej” Zamawiający przystąpi bezpośrednio do części „niejawnej”
posiedzenia komisji przetargowej.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
zamawiającego informacje dotyczące:
d) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
e) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
f) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

