
                
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Puławy, 30.11.2009 r. 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
 

Biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego Dostawa oprogramowania w ramach projektu „Budowa Centrum Badań 
Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Znak sprawy INS/NO-48/2009. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów 
Sztucznych – Zamawiający, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

1.  Dokonuje się zmiany tekstu sekcji III pkt. 2 SIWZ  

Miejsce w którym znajduje się zmieniony tekst:  
 
 III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
Zamiast tekstu: 
 
„2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym   
i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 
Do potwierdzenia : 
- Wykazem wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. (wg załącznika nr 6 do SIWZ) 
W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca, który ubiega się o udzielenie Zamówienia  
w zakresie danej części, musi przedstawić wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację 
zamówień: 
 

 CZĘŚĆ I Oprogramowanie AUTOCAD co najmniej  3 licencje , o łącznej   
nie mniejszej niż 70.000,00 zł 

CZĘŚĆ II Oprogramowanie SYSTAT co najmniej  1 licencja, o wartości  
nie mniejszej niż 10.000,00 zł  
 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części równocześnie, warunek musi być spełniony łącznie. 
-  Oświadczeniem w załączniku nr 2 do Specyfikacji.” 
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Wpisuje się następujący tekst: 
2.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym  

i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 
Do potwierdzenia: 

- Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,  
z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg załącznika nr 6 do SIWZ). 
W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia  
w zakresie danej części, musi przedstawić w/w wykaz.  
-  Oświadczenie w załączniku nr 2 do Specyfikacji. 

 
 

2. Dokonuje się zmiany tekstu sekcji IV SIWZ 

Sekcja IV otrzymuje brzmienie: 

 
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 

22 ust. 1 ustawy oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 
2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg załącznika nr 6 do SIWZ). 

 
 

3.  Dokonuje się zmiany tekstu sekcji VI SIWZ 

Sekcja VI otrzymuje brzmienie: 
 
VI. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Waldemar Wawer- sprawy proceduralne 
waldemar.wawer@ins.pulawy.pl 
Tel. 081 473 14 22 
Małgorzata Tomkowicz – sprawy merytoryczne  
malgorzata.tomkowicz@ins.pulawy.pl 
Tel. 081 473 14 19 
 
 

4.  Dokonuje się zmiany tekstu sekcji IX ust.2 SIWZ 

W Sekcji IX  ust.2 otrzymuje brzmienie: 
 

mailto:waldemar.wawer@ins.pulawy.pl
mailto:malgorzata.tomkowicz@ins.pulawy.pl
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2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie IV Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, wypełnione i podpisane załączniki nr: 2, 4, 6 oraz 
zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
 
 
 
 

5.  Dokonuje się zmiany tekstu Załącznika Nr 6 SIWZ 

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie: 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 
 
 
 

.......................................... 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 
Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem  przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 
 
 

Lp. Przedmiot Data realizacji Zamawiający (odbiorca) 

    

    

 
 
 

………………………………………… 
               Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

6.  Usuwa się Załącznik Nr 7  do SIWZ. 

 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ, stanowi jej integralną część. 
Termin oraz miejsce składania ofert oraz termin, godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez 
zmian. 
Zmiana SIWZ zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcom którym przesłano SIWZ a także 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 


