
 

Goniądz, dnia 11.02.2013 r.  

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ oraz 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Usługi w zakresie przygotowania i uruchomienia przesyłu z 

zajętego gniazda orlika grubodziobego na stronie www.orlikgrubodzioby.org.pl, 

w ramach projektu LIFE 08 NAT PL 000511 Securing the population of Aquila 

clanga in Poland: preparation of the National Action Plan and primary site 

conservation”. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2010 r., nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że do Zamawiającego 

wpłynęły następujące pytania i że wprowadza modyfikację treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (zwanych dalej SIWZ) w poniższym zakresie:  

 

I) Rozdział 7 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

 

1. Składanie ofert  

 

1) Oferty należy składać w biurze Stowarzyszenia, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, w 

godzinach 9.00.-17.00.  

2) Termin składania ofert upływa dnia 19.02.2013 o godz. 09:00;  

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

 

2. Otwarcie ofert  

 

1) Oferty zostaną otwarte w dniu 19.02.2013 o godz. 09:30 w biurze Stowarzyszenia, 

ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz.  

 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

 

II) Rozdział 1 SIWZ w zdaniu wskazanym poniżej otrzymuje brzmienie: 

 

Nieprzekraczalny termin montażu kamer i sprzętu: 10 marca 2013 r. 

 

Pytanie 1  

 

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przetargowej przez firmę która w ostatnich 3 

latach dokonała jednej instalacji kamer?   

 

Odpowiedź: 

 

Tak 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie 

 



Do Rozdziału II SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przetargu mogą wziąć udział 

Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu - 

udokumentują wykonanie w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, co najmniej jednej, instalacji niezbędnego sprzętu i uruchomieniu 

przesyłu online z gniazd ptaków (z podaniem gatunków). Wykonawca nie może 

być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. 

I zmienia w tym zakresie warunki SIWZ.  

 

Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i 

należy ją uwzględnić przygotowując ofertę. 


