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Warszawa, 11 września 2020 r.                                                                                                                                                    

 
 

OR-AG-I.ZP.D.272.49.2020.AS 
 
 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postępowaniu na dostawę oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego 

– System bazy Wiedzy w następujący sposób:  

1. § 4 ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„2. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia  13 września 2021 r.” 

2. ust. 3 Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje 

brzmienie: 

„3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia 13 września 2021 r.” 

3. § 1 ust. 3 wzoru ogólnych warunków umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 13 września 2021 r.  

na okres 12 miesięcy.” 

4. § 2 ust. 1 wzoru ogólnych warunków umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca przyznaje Zamawiającemu prawo do korzystania z bazy on-line programu określonego w § 1  

ust. 1 w okresie od dnia ……............2020 r. do dnia 13.09.2021 r., na okres 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, oraz innych funkcjonalności na zasadach określonych w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.” 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona  

na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia. 
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