
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wymiana wind z przebudową szybów w budynkach „A” i „B” Głównego Urzędu Statystycznego

w Warszawie przy al. Niepodległości 208 - Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331501

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Niepodległości 208

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-925

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.brzychcy@stat.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stat.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00268922/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-15 16:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00254146/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą: 
2022-06-30

Po zmianie: 
2022-08-16
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
I. Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia udzielanego w częściach o łącznej
wartości szacunkowej: 2.644.006,00 zł netto, tj. 619.306,68 euro, w tym: 1. wartość szacunkowa
zamówienia polegającego na wymianie wind z przebudową szybów w budynku "C" Głównego
Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 - Etap I, wynosi 776.006,00 zł,
tj. 181.764,22 euro, 2. wartość szacunkowa zamówienia, stanowiącego przedmiotowe
postępowanie, polegającego na wymianie wind z przebudową szybów w budynkach "A" i "B"
Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 – Etap II
1.868.000,00 zł netto , tj. 437.542,45 euro. II. W dniu 9 listopada 2021 o godzinie 10:00 w
budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie
się zebranie Wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 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 zasłanianie 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. III. Wykonawca
zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w terminie 26 tygodni od daty zawarcia
Umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r., w zależności od tego, który z
terminów nastąpi jako pierwszy z zastrzeżeniem, że: 1) Zadanie I Wykonawca zrealizuje w
terminie 13 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 2) Zadanie II Wykonawca zrealizuje w terminie 26
tygodni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r., w
zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy z zastrzeżeniem, że: a) prace
związane z demontażem i dostosowaniem szybów windowych, maszynowni będą realizowane
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy ternu budowy i wprowadzenia na budowę, b)
prace związane z montażem i instalacją nowych urządzeń rozpoczną się po uzyskaniu
akceptacji projektu technicznego przez UDT, podpisaniu z wynikiem pozytywnym przez osoby
uprawnione do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu odbioru Zadania I oraz
uzyskaniu pozwolenia na budowę, w przypadku, jeżeli będzie to koniczne. 3) Zadanie III
Wykonawca zrealizuje w terminie realizacji przedmiotu Umowy, jednak nie później niż do dnia
30 czerwca 2022 r. IV. Klauzula społeczna – pkt 4.6 SWZ, klauzula środowiskowa – pkt 4.7
SWZ, zatrudnienie na umowę o pracę – 4.8. SWZ. 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pkt 1. 16 SWZ). Zasady
zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 SWZ. V. Ofertę należy
złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod
adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl). VI. W przedmiotowym post komu. między
zam. a wykon., szczegółowo określona w pkt 11 SWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy
użyciu: 1) plat. zakup. zam., zwanej dalej „platformą”, dostępnej pod adresem
(http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl); 2) poczty elektronicznej. VII. Dokumenty podmiotów
zagranicznych, wspólnych (pkt 10.9 i 10.10 SWZ).

Po zmianie: 
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I. Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia udzielanego w częściach o łącznej
wartości szacunkowej: 2.644.006,00 zł netto, tj. 619.306,68 euro, w tym: 1. wartość szacunkowa
zamówienia polegającego na wymianie wind z przebudową szybów w budynku "C" Głównego
Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 - Etap I, wynosi 776.006,00 zł,
tj. 181.764,22 euro, 2. wartość szacunkowa zamówienia, stanowiącego przedmiotowe
postępowanie, polegającego na wymianie wind z przebudową szybów w budynkach "A" i "B"
Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 – Etap II
1.868.000,00 zł netto , tj. 437.542,45 euro. II. W dniu 9 listopada 2021 o godzinie 10:00 w
budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie
się zebranie Wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 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 zasłanianie 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. III. Wykonawca
zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w terminie 32 tygodni od daty zawarcia
Umowy, jednak nie później niż do dnia 16 sierpnia 2022 r., w zależności od tego, który z
terminów nastąpi jako pierwszy z zastrzeżeniem, że: 1) Zadanie I Wykonawca zrealizuje w
terminie 18 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 2) Zadanie II Wykonawca zrealizuje w terminie 32
tygodni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 16 sierpnia 2022 r., w
zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy z zastrzeżeniem, że: a) prace
związane z demontażem i dostosowaniem szybów windowych, maszynowni będą realizowane
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy ternu budowy i wprowadzenia na budowę, b)
prace związane z montażem i instalacją nowych urządzeń rozpoczną się po uzyskaniu
akceptacji projektu technicznego przez UDT, podpisaniu z wynikiem pozytywnym przez osoby
uprawnione do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu odbioru Zadania I oraz
uzyskaniu pozwolenia na budowę, w przypadku, jeżeli będzie to koniczne. 3) Zadanie III
Wykonawca zrealizuje w terminie realizacji przedmiotu Umowy, jednak nie później niż do dnia
16 sierpnia 2022 r. IV. Klauzula społeczna – pkt 4.6 SWZ, klauzula środowiskowa – pkt 4.7
SWZ, zatrudnienie na umowę o pracę – 4.8. SWZ. 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pkt 1. 16 SWZ). Zasady
zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 SWZ. V. Ofertę należy
złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod
adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl). VI. W przedmiotowym post komu. między
zam. a wykon., szczegółowo określona w pkt 11 SWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy
użyciu: 1) plat. zakup. zam., zwanej dalej „platformą”, dostępnej pod adresem
(http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl); 2) poczty elektronicznej. VII. Dokumenty podmiotów
zagranicznych, wspólnych (pkt 10.9 i 10.10 SWZ).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-11-18 10:00
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Po zmianie: 
2021-11-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-11-18 10:30

Po zmianie: 
2021-11-23 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-12-17

Po zmianie: 
2021-12-22
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