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Rzeszów, 23-09-2020 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami
oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie”. Na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.), Województwo Podkarpackie jako Zamawiający dokonuje następujących zmian
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I.

Rozdział IV SIWZ „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie:
Termin realizacji zamówienia (zakończenia): 30.04.2021 r.

II.

Rozdział XII SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:
1. Miejsce oraz termin składania ofert:
1.1. Ofertę należy złożyć w sposób przewidziany w rozdz. VIII SIWZ.
1.2. Termin składania ofert upływa dnia 12-10-2020 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną
niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-10-2020 r., o godz. 11:00, w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010,
al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207.
2.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.
2.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
2.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informację z otwarcia ofert.
3. Informacje dodatkowe:

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty należy przesłać na adres skrzynki e-PUAP: Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie
Odbiorca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO (35-010
RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE).
III.

W załączniku nr 3 „Istotne postanowienia umowy” § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia Umowy do dnia
30.04.2021 r.
2. Wydłużenie okresu obowiązywania Umowy możliwe jest tylko w przypadku wskazanym
przez Zamawiającego i zgodnym z właściwą decyzją Instytucji Zarządzającej RPO
Województwa Podkarpackiego, nie dłużej niż do dnia 31.05.2021 r.
3. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zmiany (wydłużenia)
terminu o którym mowa w ust. 1.
4. Wydłużenie okresu obowiązywania Umowy o którym mowa w ust. 2 nastąpi po
podpisaniu aneksu przez obie Strony Umowy.

