
URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU 
37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49 

www.przemysl.pl  kancelaria@um.przemysl.pl 

 

 
 

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 
Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym. PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Nr umowy – 
16/2020. 

1 

Przemyśl, 30 września 2020r. 

Sygn. akt ZP.271.2.15.2020 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach 
Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. 
 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), modyfikuje treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez wprowadzenie następujących zmian: 

1) w Rozdziale IV SIWZ – „OCENA OFERT” 

a) pkt I.1.2) otrzymuje brzmienie: 

„2) skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia „T” – 10% 

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala na 27 października 

2020r. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium dodatkowe punkty. 

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania przedmiotu zamówienia 

przypadający na datę późniejszą niż 27.10.2020r., zostanie to uznane za niezgodność ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. 

Punktacja w tym kryterium kształtuje się następująco: 

do 27.10.2020r. – 0 punktów 

do 20.10.2020r. – 10 punktów 

W formularzu oferty Wykonawca powinien wpisać deklarowany termin realizacji przedmiotu 

zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda deklarowanego terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający uzna, że przedmiot zamówienia zostanie 

wykonany w terminie do 27.10.2020r. i Wykonawca taki nie otrzyma punktów w tym kryterium 

oceny ofert.” 

b) pkt I.2.2) otrzymuje brzmienie: 

„2) skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia „T” – 40% 

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala na 27 października 

2020r. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium dodatkowe punkty. 

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania przedmiotu zamówienia 

przypadający na datę późniejszą niż 27.10.2020r., zostanie to uznane za niezgodność ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. 

Punktacja w tym kryterium kształtuje się następująco: 

do 27.10.2020r. – 0 punktów 

do 20.10.2020r. – 40 punktów 
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W formularzu oferty Wykonawca powinien wpisać deklarowany termin realizacji przedmiotu 

zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda deklarowanego terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający uzna, że przedmiot zamówienia zostanie 

wykonany w terminie do 27.10.2020r. i Wykonawca taki nie otrzyma punktów w tym kryterium 

oceny ofert.” 

2) w Rozdziale V SIWZ – „INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW”: 

a) pkt VIII.3. otrzymuje brzmienie: 

„3. Termin składania ofert do 05.10.2020 r. do godziny 12:00.” 

b) pkt IX.2. otrzymuje brzmienie: 

„2. Termin otwarcia ofert: 05.10.2020 r. o godzinie 12:30.” 

2. Zamawiający informuje również, że wskazane powyżej zmiany treści SIWZ stają się jej integralnymi 

częściami, i są wiążące przy składaniu ofert. 

3. Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników pozostają bez zmian. 

 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa: www.przemysl.pl  
2. ZP a/a 
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