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Warszawa, dnia 22 marca 2012 roku 

GF/ZP-1/2012 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego  

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert, a także terminu związania ofertą 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp”, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w przedmiotowym postępowaniu i na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, przedłuża 
termin składania ofert. 

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący 
sposób: 

 

1. w punkcie III. – „Opis przedmiotu zamówienia” – na stronie 5, podpunkt 40 otrzymuje 
brzmienie: „40) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wystawione przez  
biegłego rewidenta lub podmiot równoważny potwierdzające, iż oferowany  
ZSI w zakresie obszaru finansowo-księgowego i obszaru kadrowo-płacowego  
jest zgodny, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.”; 

2. w punkcie VI. – „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków” na stronie 12, ust. 1 pkt 2 ppkt 1 oraz 2 otrzymują 
brzmienie:  

„1) dwa zamówienia w instytutach naukowych i/lub badawczych, polegające  
na dostawie i wdrożeniu ZSI klasy ERP w zakresie co najmniej (łącznie)  
obszaru finansowo-księgowego i obszaru majątku trwałego, w tym każde o wartości 
co najmniej 600 000 zł brutto; 

2) dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu ZSI klasy ERP,  
spełniające łącznie następujące warunki: 
- wykonanie wdrożenia obejmującego obszary: obszar kadrowo-płacowy, obszar 
finansowo-księgowy, obszar majątku trwałego, obszar kontrolingu tzw. Business 
Intelligence, 
- wdrożenie obejmowało minimum 27 użytkowników końcowych systemu  
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane 
należycie;”. 
 

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Zamawiający zmienia terminy: 
 

a) składania ofert – na dzień 29 marca 2012 roku, godz. 10:00; 
b) otwarcia ofert – na dzień 29 marca 2012 roku, godz. 10:30. 

 
Oferta winna być opisana następująco: 
 

Nazwa (firma) wykonawcy 
Adres wykonawcy 

Centralny Instytut Ochrony Pracy –  
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 
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„Oferta na Zintegrowany System Informatyczny” 
 

Nie otwierać przed dniem 29.03.2012 r., godz. 10.30 

 
Termin związania ofertą rozpocznie się więc z upływem zmienionego terminu składania ofert. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że osobą uprawnioną do porozumiewania się  
z wykonawcami jest pan Michał Hermanowski, do którego numery: telefonu i faxu podane są 
w punkcie I specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


