URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, dn. 24 maja 2022 r.

BA.WZP.26.19.2022

Wykonawcy
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 w
związku z art. 280 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn. „Roboty remontowo-budowlane w
obiektach UKE”– sprawa numer BA.WZP.26.19.2022.

Zamawiający – Urząd Komunikacji Elektronicznej, w związku z otrzymanym w dniu
24.05.2022 r. pismem do przedmiotowego postępowania o występujących na rynku
problemach związanych z dostępnością materiałów i urządzeń oraz uzyskaniem aktualnych
cen od producentów uwzględniających wzrost kosztów logistyki, wynikającymi z obecnej
sytuacji międzynarodowej oraz działając na podstawie art. art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dokonuje
zmiany treści SWZ, w zakresie:
Rozdziału 16 pkt. 1
BYŁO:
Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 29.06.2022 bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
JEST:
Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 09.07.2022 bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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Rozdziału 17 w zakresie pkt. 3 oraz pkt. 10
BYŁO:
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 31.05.2022 r. do godziny
10:00.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 r. o godzinie 11:00.
JEST:
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 10.06.2022 r. do godziny
10:00.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godzinie 11:00.

Ponadto Zamawiający przekazuje aktualny Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty (wersja
edytowalna).
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Z poważaniem
Paweł Józefacki
Dyrektor Biura Informatyki
Signature Not Verified
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