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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Utrzymanie Lokalnego 

Systemu Informatycznego MEWA 2.0” nr sprawy: WZP/WI/U-332-1/21) 
 
 

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.), Zamawiający zmienia zapisy SWZ  poniższy sposób: 
 
Zmiana nr 1 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 18 SWZ. Po pkt 18.5 SWZ dodany zostaje pkt 18.6 SWZ, 

który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
18.6 „W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności 

oceny ofert” 

 
Zmiana nr 2 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 24.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

24.1 „Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, tj. do dnia 
15.06.2021 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 
termin składania ofert” 

 
Zmiana nr 3 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 27.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
27.4 „Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2021 r., o godz. 10:00” 

 
Zmiana nr 4 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który  otrzymuje następujące brzmienie: 

 
30.1 „Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu, w dniu 17.05.2021 r., o godz. 

10:30 za pomocą funkcjonalności „deszyfruj” dostępnej dla Zamawiającego pod 
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/” 

 
 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
Dokonane modyfikacje (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) zostaną opublikowane  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie modyfikacje zostaną 
również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ w formie papierowej oraz 
zamieszone na stronie internetowej Zamawiającego. 
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