CIS-WAZ.271.3.2022

Warszawa, dnia

17.05.2022 r.

Do zainteresowanych wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji CIS-WAZ.271.3.2022 na Zakup
usług transmisji danych i połączeń głosowych w sieci GSM w celu realizacji badań statystycznych przez
ankieterów terenowych GUS.
Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 284 ust. 4 oraz art. 286 ust. 1 i ust 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”, informuje , iż wpłynęło
pytanie do treści Specyfikacji Warunku Zamówienia (dalej SWZ),

Pytanie
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19 maja 2022 r. do godz.
12:00 z uwagi na konieczność przeanalizowania Państwa odpowiedzi, które otrzymaliśmy wczoraj
popołudniu, celem przygotowania oferty.

Odpowiedz: Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ
Miejsce w którym
znajduje się
zmieniany tekst
SWZ
rozdz. X.
TERMIN ZWIĄZANIA
OFERTĄ ORAZ
WYBÓR OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ

SWZ
rozdz. XIII.
TERMIN SKŁADANIA
OFERTY

SWZ
rozdz. XIV. Termin
otwarcie ofert
Pkt 2

Było

Jest

Wykonawca pozostaje związany
ofertą do dnia 16.06.2022 r., jednak
nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania
ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert

Wykonawca pozostaje związany
ofertą do dnia 17.06.2022 r., jednak
nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania
ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert

Ofertę oraz załączone do niej
dokumenty należy złożyć do dnia
18.05.2022 r. do godz. 09:00 za
pośrednictwem Platformy eZamówienia

Ofertę oraz załączone do niej
dokumenty należy złożyć do dnia
19.05.2022 r. do godz. 11:00 za
pośrednictwem Platformy eZamówienia

Otwarcie ofert nastąpi w dniu
18.05.2022 r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu
19.05.2022 r. o godz. 13:00
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