
Wrocław, dnia 18.07.2018 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2411.28.2018.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną 
wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania wraz ze szkoleniami w 
systemach TETA.EDU i TETA.EDU.WEB. 

 
INFORMACJA NR 2 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

a) w § 6 punkt 1 Umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ): 
jest: Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w zakresie „OPZ” zawartym 

w załączniku nr 1, wynosi …………… zł brutto (słownie: ………. tysięcy złotych brutto). 
Płatności z tytułu realizacji Umowy dokonywane będą za każde wykonane zlecenie w 
terminie 28 dni od dostarczenia faktury, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 
fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

zmienia się na: Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w zakresie „OPZ” 
zawartym w załączniku nr 1, nie przekroczy …………… zł brutto (słownie: ………. tysięcy 
złotych brutto) liczonej wg ceny roboczogodziny zgodnie z ofertą złożoną przez 
Wykonawcę. Płatności z tytułu realizacji Umowy dokonywane będą za każde wykonane 
zlecenie w terminie 28 dni od dostarczenia faktury, na konto bankowe Wykonawcy 
wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu 

zmienioną Umowę (Załącznik nr 9 do SIWZ) 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz przygotowania wyjaśnień 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie 
art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 30.07.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 30.07.2018  r. o godz. 10:30. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
 
 

mgr Barbara Starnawska 
Z-CA KANCLERZA 
ds. administracyjno-gospodarczych 
dnia 23.07.2018 r. 


