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MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Nazwa postępowania: Zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego 
(ABK)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: 
Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza 
TEN-T.

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – informuje o zmianie treści Ogłoszenia 
o zamówieniu (OOZ), jak niżej:

1. pkt 10.4.5 OOZ otrzymuje brzmienie:
„10.4.5 Aby złożyć ofertę należy wypełnić formularz systemowy na Platformie 
i w zakładce [Oferty] dodać dokumenty wymagane w pkt 10.1 oraz 10.2 OOZ. 
Dokumenty te powinny być podpisane zanim zostaną zapisane na platformie. 
Czynności dodawania dokumentów realizowane są poprzez wybranie polecenia [Dodaj 
dokument] w sekcji [Dokumenty] i wybranie docelowego pliku, który ma zostać 
wczytany.”

2. pkt 10.4.7 OOZ otrzymuje brzmienie:
„10.4.7 Po wypełnieniu formularza systemowego oraz dołączeniu załączników, 
Wykonawca składa ofertę przy użyciu funkcjonalności [Złóż ofertę], dowolnie w dolnej 
lub górnej części sekcji [Dokumenty] w zakładce [Oferta]. Następnie Wykonawca 
potwierdza w pojawiającym się komunikacie, że zapoznał się z dokumentami 
zamówienia i chce złożyć ofertę. UWAGA! Formularz systemowy wypełniany 
na Platformie nie stanowi oferty w rozumieniu OOZ i nie ma wpływu na ważność 
wcześniej załączonych i prawidłowo podpisanych dokumentów. W związku z tym, 
czynność złożenia oferty po użyciu przycisku [Złóż ofertę], są czynnościami 
technicznymi, mającymi za zadanie prawidłowe zapisanie i zaszyfrowanie oferty 
na Platformie, tym samym mogą być wykonane przez dowolną osobę działająca 
w imieniu Wykonawcy. W przypadku prawidłowego złożenia oferty pojawia się 
komunikat „Oferta złożona poprawnie”.”

http://www.utk.gov.pl/
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3. pkt 11.5 OOZ otrzymuje brzmienie:
„11.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 1222.”

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KRZYSZTOF KULKA
DYREKTOR BIURA DYREKTORA 

GENERALNEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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