10.11.2020

Ogłoszenie nr 540224390-N-2020 z dnia 10-11-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 606425-N-2020
Data: 04/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowy numer identyfikacyjny 62127890000000, ul.
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
225 560 129, e-mail zamowienia@uokik.gov.pl, faks 228 270 843.
Adres strony internetowej (url): www.uokik.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-11-12, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-11-16, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
W ogłoszeniu jest: Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz
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celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty,
gdyż wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. W przypadku
kierowania przez Wykonawców zapytań do treści SIWZ Zamawiający udzieli na nie odpowiedzi
odpowiednio w trakcie zebrania lub też w informacji z zebrania Wykonawców, która zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Termin zebrania Wykonawców (wizji
lokalnej) ustala się na dzień 9 listopada 2020 r. godz. 10.00 Wizja lokalna odbędzie się w
budynku UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 (wejście A) w godz. 10.00 – 12.00 z
częstotliwością co 30 min. Ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w
wizji może wziąć udział max. 2 osoby z zewnątrz. Zainteresowany Wykonawca zobowiązany
jest do dnia 9 listopada 2020 r. do godz. 09:00 przesłać mailem na adres wskazany w Części I
pkt. 1 SIWZ imię i nazwisko osób, które mają wziąć udział w wizji.
W ogłoszeniu powinno być: Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w
celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu
oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania
oferty, gdyż wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. W przypadku
kierowania przez Wykonawców zapytań do treści SIWZ Zamawiający udzieli na nie odpowiedzi
odpowiednio w trakcie zebrania lub też w informacji z zebrania Wykonawców, która zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Termin zebrania Wykonawców (wizji
lokalnej) ustala się na dzień 9 listopada 2020 r. godz. 10.00 oraz na dzień 12 listopada 2020 r. na
godz. 10.00-12.00 Wizja lokalna odbędzie się w budynku UOKiK przy pl. Powstańców
Warszawy 1 (wejście A) w wyznaczonych godzinach z częstotliwością co 30 min. Ze względu na
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w wizji może wziąć udział max. 2 osoby z
zewnątrz. Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia wizji na max. 1h przed
spotkaniem przesłać mailem na adres wskazany w Części I pkt. 1 SIWZ imię i nazwisko osób,
które mają wziąć udział w wizji.
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