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Wykonawcy 
  

 

 

 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Realizacja robót budowlanych obejmujących wydzielenie klatek 
schodowych oraz inne niezbędne prace do spełnienia wymagań ppoż. w budynku przy 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu”. Sprawa nr BA.WZP.26.22.2021. 

 
 
 
 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez: 
 
 
1) zmianę pkt II.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:  

„Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp.” 

 
2) skreślenie pkt II.2. SWZ 

 
3) dopisanie w punkcie III. SWZ punkt 12, o następującej treści: 

„Zamawiający informuje, że w przypadku gdy określił w SWZ przedmiot zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
produktów,  to należy traktować takie określenie jako przykładowe. W każdym takim przypadku 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych 
niż posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, itp.” 

 
4) zmianę pkt XVII.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02 października 2021 r., przy czym pierwszym dniem 
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 
 

5) zmianę pkt XVIII ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 2 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 
03/09/2021 r. do godz. 10:00” 
 
 

Warszawa, 23 sierpnia 2021 r. 

0
0

0
0

0
5

6
4

8
7

4
3



Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                             Sprawę prowadzi:      2/2 
ul. Giełdowa 7/9                                                               Piotr Kisiel, tel. 22 53 49 281 

 
Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

6) Punkt XIX otrzymuje brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 
08.21 (Sala Konferencyjna): w dniu 03/09/2021 r. o godz. 12:00” 

 
Zamawiający informuje, że zgodnie z  art. 271 ust. 1 ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

    Dariusz Walaszczyk 
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