
                                                                              

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 30.09.2020 r. 
 

Modyfikacja SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,  
z późn. zm.), zwanej dalej „stawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pn.: „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna 
identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.”; numer sprawy: 
55/DR/NCBR/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 187-449338 z dnia 25-09-2020 r. 

 
Zamawiający zmienił termin składania ofert określając go na dzień 14 października 2020 r. godzina 10:00 
 
 
Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ: 
 

SIWZ – pkt 6 – było 
1) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr I Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia 

Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako 
pierwszy. 

2) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr II Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia 
Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako 
pierwszy. 

3) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr III Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia 
Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako 
pierwszy. 

SIWZ – pkt 6 – powinno być 
1) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr I Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni od daty zawarcia 

Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako 
pierwszy. 

2) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr II Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia 
Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako 
pierwszy. 

3) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr III Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni od daty zawarcia 
Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako 
pierwszy. 

 
SIWZ – pkt 13.5 – było 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 października 2020 r. o godz. 10:00. 
SIWZ – pkt 13.5 – powinno być 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 października 2020 r. o godz. 10:00. 
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Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr I (FO-1) – pkt 12 – było 
12. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr I (FO-1) – pkt 12 – powinno być 
12. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak 

nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. 

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr II (FO-2) – pkt 11 – było 
11. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr II (FO-2) – pkt 11 – powinno być 
11. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak 

nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. 

Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr III (FO-3) – pkt 11 – było 
11. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr III (FO-3) – pkt 11 – powinno być 
11. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak 

nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. 

Załącznik nr 7.1 do SIWZ – wzór Umowy dla Części nr I – § 5 – było 
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 
18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. 

Załącznik nr 7.1 do SIWZ – wzór Umowy dla Części nr I – § 5 – powinno być 
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 
18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. 

Załącznik nr 7.3 do SIWZ – wzór Umowy dla Części nr III – § 5 – było 
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 
18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. 

Załącznik nr 7.3 do SIWZ – wzór Umowy dla Części nr III – § 5 – powinno być 
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 
18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz: 

1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, 
2) SIWZ – zmieniony w dniu 30-09-2020 r., 
3) Załącznik nr 2.1 do SIWZ Formularz ofertowy dla Części nr I (FO-1) – zmieniony w dniu 30-09-2020 r., 
4) Załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz ofertowy dla Części nr II (FO-2) – zmieniony w dniu 30-09-2020 r., 
5) Załącznik nr 2.3 do SIWZ Formularz ofertowy dla Części nr III (FO-3) – zmieniony w dniu 30-09-2020 r., 
6) Załącznik nr 7.1 do SIWZ wzór Umowy dla Części I – zmieniony w dniu 30-09-2020 r., 
7) Załącznik nr 7.3 do SIWZ wzór Umowy dla Części III – zmieniony w dniu 30-09-2020 r. 

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS  

 
 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://gus.ezamawiajacy.pl/

	Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

		2020-09-30T16:11:01+0200




