
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 16.11.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Wyjaśnienia SWZ  

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców oraz modyfikuje SWZ w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia pn.: „Wymiana wind z przebudową szybów w budynkach „A” i „B” Głównego Urzędu 
Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 - Etap II”, numer sprawy: 26/DB/TP/2021, ogłoszenie  
o zamówieniu numer 2021/BZP 00254146/01 z dnia 2-11-2021 r. 

 

Pytanie 12: 
Chciałbym odbyć oficjalną wizję lokalną terenu prac objętego nowym postępowaniem na wymianę wind – z kim 
mogę kontaktować się w tej sprawie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dodatkowo zorganizowane zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej, 
odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w 
Warszawie przy al. Niepodległości 208. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający 
informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty 
mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 
UWAGA: 
Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni 
mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji 
w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208.  
W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień, a wszelkie zapytania należy kierować 
do Zamawiającego w trybie przewidzianym ustawą. 
Zamawiający przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w związku z czym wymaga, 
aby uczestnicy wizji w czasie jej trwania, bez względu na to, czy czynności wizji prowadzone są w pomieszczeniu, 
czy też na zewnątrz budynku, mieli zasłonięte usta i nos. 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
Marzena Brzychcy 

Naczelnik  
Wydziału Zamówień Publicznych w GUS 

 


	GUS-DB04.271.38.2018.17
	Wyjaśnienia SWZ

		2021-11-16T11:44:12+0100




