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Ogłoszenie nr 540238903-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.

Otwock:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 616904-N-2019 

Data: 30/10/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe,

Krajowy numer identyfikacyjny 17471611000000, ul. ul. Andrzeja Sołtana  7, 05-400  Otwock,

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 180 092, e-mail zuop@zuop.pl, faks 227 180 257. 

Adres strony internetowej (url): www.zuop.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: I 

Punkt: i.4 

W ogłoszeniu jest: Oferty należy składać na adres Zamawiającego do dnia 07.11.2019 r. do

godziny 12:00 w sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania

Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock – Świerk, ul.

Andrzeja Sołtana 7, opatrzone napisem jak wskazany w rozdziale 10 pkt. 12. Uwaga !

Siedziba Zamawiającego znajduje się na terenie zamkniętym, na którym znajduje się

większa liczba instytucji. W związku z powyższym biuro przepustek przeprowadza

procedurę weryfikacji osób zamierzających wejść na teren zamknięty. Uzyskanie możliwości

wejścia na teren zamknięty nie jest równoznaczne z wejściem do siedziby Zamawiającego.

Proszę mieć powyższe na uwadze w razie dostarczania ofert i przewidzieć odpowiedni czas
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na dotarcie z ofertą do sekretariatu (pokój 215) w budynku R 1. 

W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać na adres Zamawiającego do dnia

08.11.2019 r. do godziny 13:30 w sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400

Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzone napisem jak wskazany w rozdziale 10

pkt. 12. Uwaga ! Siedziba Zamawiającego znajduje się na terenie zamkniętym, na którym

znajduje się większa liczba instytucji. W związku z powyższym biuro przepustek

przeprowadza procedurę weryfikacji osób zamierzających wejść na teren zamknięty.

Uzyskanie możliwości wejścia na teren zamknięty nie jest równoznaczne z wejściem do

siedziby Zamawiającego. Proszę mieć powyższe na uwadze w razie dostarczania ofert i

przewidzieć odpowiedni czas na dotarcie z ofertą do sekretariatu (pokój 215) w budynku R

1. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2019-11-07, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-08, godzina: 13:30 


