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MODYFIKACJA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

na   

 

usługę stworzenia opracowania pn. Program promocji i rozwoju tras rowerowych  

w Polsce Wschodniej na lata 2013 – 2020  

w trybie przetargu nieograniczonego 

nr postępowania: ZP/1/2012/R  

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający,  w odpowiedzi na uwagi wykonawców o nieścisłościach w 

postanowieniach SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu dokonuje 

modyfikacji SIWZ w sposób niżej określony:  

 

1. Zamawiający wprowadza modyfikację pkt. 3.1.1 SIWZ nadając mu treść następującą:  
 

„3.1.1 opracował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, strategie lub plany 
marketingowe,  
o zasięgu co najmniej wojewódzkim, w zakresie turystyki, o  łącznej wartości co 
najmniej 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) zł brutto, w liczbie nie mniejszej niż 3” 

2. Zamawiający wprowadza modyfikację pkt. 3.2.1  zdanie wstępne SIWZ nadając mu 
treść następującą:  

 

„3.2.1 dysponuje lub wykaże, że będzie dysponować Zespołem osób, które będą brały 

udział w wykonaniu zamówienia, obejmującym:” 
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Modyfikacja wskazana w pkt. 1 i 2 prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

Zamawiający zawiadamia, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie wyżej 

opisanym zostało w dniu 3 stycznia 2013 r. umieszczone na Biuletynie Zamówień 

publicznych pod numerem 5254-2013 

 

3. Zamawiający wprowadza modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia) poprzez ujednolicenie numeracji rozdziałów, celem uniknięcia 
potencjalnych nieporozumień przy odwoływaniu się przez strony umowy do 
postanowień tego dokumentu.  
Modyfikacja powyższa nie powoduje obowiązku zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Inne postanowienia SIWZ, jak też załączników do niej nie ulegają modyfikacji. 

 

Zmodyfikowana treść SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ została umieszczona na  stronie 

internetowej zamawiającego. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało umieszczone na stronie internetowej 

zamawiającego.  

 

  

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega przedłużeniu 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego: 

                Dyrektor Biura ROTWŚ 

  Małgorzata Wilk - Grzywna 

 

 


