
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
 

 

Puławy, 04.03.2014 r.  
 

 
Wszyscy Wykonawcy  
 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego Usługi w zakresie transportu drogowego, Nr sp. INS/NO-9/2014.  
 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dokonuje następujących zmian:  
 

1.  W rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.4. SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu”, wykreśla się zapis:  
 

„1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wykazać, że: 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  
związanej z przedmiotem zamówienia: 

Dla części 1 – na kwotę minimum 100 000 zł 

 
i zastępuje się go zapisem: 

 
„1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wykazać, że: 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  
związanej z przedmiotem zamówienia: 

Dla części 1 – na kwotę minimum 20 000 zł” 
 

 
2.  W Rozdziale XIII. SIWZ „Opis przygotowania oferty” ust. 3 pkt. 3.1., w tabeli wykreśla się zapis:  

„nie otwierać przed 5 marca 2014 r.” 

i zastępuje się go zapisem: 

„nie otwierać przed 10 marca 2014 r.” 

 

3. W Rozdziale XIV. SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”,  

wykreśla się zapis w ust. 1 i 2: „dnia 5 marca 2014 r.” 

i zmienia się datę otwarcia ofert na: 10 marca 2014 r.;  
godzina oraz miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część i jest 

wiążąca dla stron postępowania. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.  
Zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych. 
 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

ds. Zamówień Publicznych 
mgr Waldemar Wawer 


