
 

 

 

CIS-WAZ.271.7.2021 Warszawa, dnia 27.08.2021 r.  

Do zainteresowanych wykonawców 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego CIS-WAZ.271.7.2021 na 
Świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci statystyki publicznej WAN-GUS dla jednostek służb 
statystyki publicznej w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji danych między jednostkami.  

Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Dz.U. z 2021 r poz. 1129), dokonuje zmiany treści SWZ. 
 

 
 

Dyrektor 
Centrum Informatyki Statystycznej 

Marcin Piekarek 
Podpisano podpisem kwalifikowanym 

Miejsce 
w którym 

znajduje się 
zmieniany tekst 

Było  Jest  

SWZ rozdział 
X 
pkt 2 

Wadium musi zabezpieczać Ofertę przez 
cały okres związania ofertą, począwszy od 
dnia, w którym upływa termin składania 
ofert do dnia 27.11.2021r.  

Wadium musi zabezpieczać Ofertę przez 
cały okres związania ofertą, począwszy od 
dnia, w którym upływa termin składania 
ofert do dnia 5.12.2021r.  

SWZ rozdział 
XI 
pkt 1 

Wykonawca będzie związany ofertą od 
dnia upływu terminu składania ofert, 
przy czym pierwszym dniem terminu 
związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert, przez 
okres 90 dni, tj. do dnia 27.11. 2021r.  

Wykonawca będzie związany ofertą od 
dnia upływu terminu składania ofert, przy 
czym pierwszym dniem terminu związania 
ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do 
dnia 5.12. 2021r.  

SWZ rozdział 
XIV 
pkt 1  

Ofertę oraz załączone do niej dokumenty 
w formie elektronicznej należy złożyć do 
dnia 30.08.2021 r. do godz. 09:00 za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu.  

Ofertę oraz załączone do niej dokumenty w 
formie elektronicznej należy złożyć do dnia 
7.09.2021 r. do godz. 09:00 za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. 

SWZ rozdział XV 
pkt 1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2021 

r. o godz. 11:00  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.09.2021 r. o 
godz. 11:00  

Formularz 
Oferty Załącznik 
nr 4 do SWZ 

Pkt 8 

Oświadczamy, że jesteśmy związani 
ofertą do dnia 27.11.2021r. 

 

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 
do dnia 5.12.2021r. 
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