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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Usługi konfiguracji 

i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach 

referencyjnych systemu ASG-EUPOS”. 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

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

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert: 

 

I. Zmiana w Rozdziale VI ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Jest: 

1. Zamówienie podstawowe 

1) przeprowadzenia audytu informatycznego – wynikający z najkorzystniejszej oferty, jednak 

nie później niż w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy; 

2) usługi wsparcia informatycznego w ramach zamówienia podstawowego – od dnia 

15.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.; 

Winno być: 

1. Zamówienie podstawowe 

1) przeprowadzenia audytu informatycznego – wynikający z najkorzystniejszej oferty, jednak 

nie później niż w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy; 

2) usługi wsparcia informatycznego w ramach zamówienia podstawowego – od dnia 

16.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.; 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert: 

 

II. Zmiana w Rozdziale XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Jest:  

1.Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2020 r. o godz. 12:00.  

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 



 

 

Winno być:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 26.05.2020 r. o godz. 12:00.  

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
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