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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w 

ramach realizacji projektu pt.: „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i 

organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”, realizowany w ramach programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z pomocy finansowej 

pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10) 

 

Szanowni Państwo! 

 

Zamawiający Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie działając na 

podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) polegającej na: 

1) zmianie terminu realizacji zamówienia - Rozdział III punkt 1 SIWZ 

2) zmianie opisu kryterium czasu realizacji -  Rozdział XV punkt 3 SIWZ 
 

W wyniku dokonanej zmiany: 

 

1) w Rozdziale III punkt 1 o treści następującej: 

„1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 30 marca 2015 r. do godz. 

12:00.” 

 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 30 stycznia 2015 r. do godz. 

12:00.” 

 

 

2) w Rozdziale XIV punkt 3 o treści następującej: 
„3. Opis kryterium „Czas realizacji” 

3.1  Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres realizacji zamówienia:: 

- do 28 lutego 2015 r. – otrzyma 5 punktów  
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- od 1 do 15 marca 2015 r. – otrzyma 3 punkty 

- od 16 do 30 marca 2015 r. – otrzyma 0 punktów  

 

3.2. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 30 marca zostanie 

odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

3.3 Termin realizacji przed 28 lutego 2015 r. nie będzie dodatkowo punktowany.Za zaoferowanie krótszego 

czasu realizacji, do oceny kryterium zostanie przyjęty minimalny czas realizacji (28 lutego 2015 r.)” 

 

 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„3. Opis kryterium „Czas realizacji” 

3.1  Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres realizacji zamówienia:: 

- do 15 stycznia 2015 r. – otrzyma 5 punktów  

- od 16 do 22 stycznia 2015 r. – otrzyma 3 punkty 

- od 23 do 30 stycznia 2015 r. – otrzyma 0 punktów  

 

3.2. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 30 stycznia 

zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

3.3 Termin realizacji przed 15 stycznia 2015 r. nie będzie dodatkowo punktowany. Za zaoferowanie 

krótszego czasu realizacji, do oceny kryterium zostanie przyjęty minimalny czas realizacji (15 

stycznia 2015 r.)” 

 

 

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do SIWZ opublikowanej na stronie Zamawiającego.  

Wykonawcy w złożonych ofertach zobowiązani są uwzględnić dokonaną przez Zamawiającego 

modyfikację.  
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