
 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa 

 

 
tel. +48 22 55 60 129 < faks +48 22 827 08 43  
 bksio@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 1 

 

 
Dyrektor Generalny 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 

Warszawa, 25 listopada 2021 r. 

BBA-2.262.28.2021 
Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na dostawę prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej 
oraz elektronicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2022 

 
Zamawiający informuje, że po terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem  
o wyjaśnienie treści SWZ.  
 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Wniosek 1: 

Zamawiający w formularzu cenowym dla części II „Prasa krajowa elektroniczna” wskazał w 
pozycji nr 28 tytuł prasowy wydawcy Infor SA „Prawo i Podatki Unii Europejskiej”. Wydawcy 
tytułu Prawo i Podatki Unii Europejskiej zaprzestał wydawanie. W związku z powyższym 
wnosimy o wykreślenie tytułu Prawo i Podatki Unii Europejskiej.  
 
W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wykreśla z części II OPZ  
„Prasa krajowa elektroniczna” tytuł prasowy wydawcy Infor SA „Prawo i Podatki Unii 
Europejskiej”. Zmodyfikowany Formularz Cenowy - Załącznik Nr 5 do SWZ -  dla Części nr II 
stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź stanowi zmianę SWZ.  
 
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany  zapisów 
treści Specyfikacji Warunków zamówienia w pkt. 9.4, 9.10, 11.1. Części I SWZ w ten sposób, 
że w miejsce dotychczasowej treści ww. punktów wprowadza się następującą treść: 
9.4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/uokik- w myśl ustawy Pzp na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 1 grudnia 2021 r. do godziny 
11:00. 

9.10. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie    
    później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert,  
    tj. 1 grudnia 2021 r. o godz. 11:15.  
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11.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 30 grudnia 2021 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

  

Katarzyna Prus-Stachyra 
Dyrektor Generalny 

Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 

/podpisano elektronicznie/ 
 

 
 

 

 

 


