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Wykonawcy biorcy 

udzial w postpowaniu 

Dot. postpowania o udzielenie zamówienia publicznego pro wadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego w przedmiocie: realizacja projektu pn.: e-ustugi miqdzy Wistq a Kampinosem" 

realizowanego w ramach Regionalnego Pro gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 

2020. 

Zamawiajqcy, w zwiqzku z udzi&onymi odpowiedziami na zapytania Wykonawców, dziafajqc 

zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamówieñ publicznych dokonuje 

nastpujcych zmian: 

Wzalgczniku nr 4.la (Gmina Leoncin) do SIWZ (Szczegótowy Opis Przedmiotu Zamówienia): 

rozdziat 3.1 Prace wdro±eniowe (zdanie ostatnie): 

zmienia siq zapis: 

Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoge wymiany obecnie wykorzystywanych systemów w zakresie 

systemów dziedzinowych oraz EZD." 

na zapis: 

Zamawiajc,lcv dopuszcza moiliwoge wvmianv obecnie wvkorzvstvwanvch svstemów 	 w 

zakresje systemów dziedzinowych, nie dopuszcza sie wymiany systemu EZD, Wry zostot wdro±ony I 

uruchomiony w ramach Pro jektu pn.,, Rozwój elektronicznej administracji w samorzgdach 

Województwa Mazowieckiego wspomagajgcej niwelowanie potencjatu dwudzieInoci Wofewództwa" 

zwanego ,,Projektem EA '. W ramach powy2szego pro jektu wdro2one EQD firmy Comarch S.A. 

-Wzwipzku z powy±szym usuwa sic rozdziat 2.13 

Wzatgczniku 4.1c (Gmina Pomiechówek) do SIWZ (Szczegótowy Opis Przedmiotu Zamówienia): 
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rozdziat 3.1 Prace wdrozeniowe (zdanie ostatnie): 

zmienia siq zapis: 

Zamawiajqcy dopuszcza moiIiwoé wymiany obecnie wykorzystywanych systemOw w zakresie 

systemáw dziedzinowych oraz EZD." 

na zapis: 

Zamawiaiacv doouszcza mo2Iiwoó wvmianv obecnie wvkorzvstvwanvch svstemów w zakresie 

systemów dziedzinowych, We dopuszcza sie wymiany systemu EZD, który zostat wdrozony I 

uruchomiony w ramach Pro jektu pn.,, Rozwáj elektronicznej administracji w samorzgdach 

Województwa Mazowieckiego wspomagajgcej niwelowanie potencjatu dwudzielnogci Województwa" 

zwanego ,,Projektem EA". W ramach powy2szego projektu wdro2one EQD firmy Comarch S.A. 

-w zwipzku z powy2szym usuwa sic rozdziat 2.10 

Wzalaczniku 4.1e (Gmina Zakroczvm) do SIWZ (Szczeaótowv Qois Przedmiotu Zamówienia): 

rozdzial 3.1 Prace wdroeniowe (zdanie ostatnie): 

zapis: 

"Zamawiajqcy dopuszcza mailiwo9e wymiany obecnie wykorzystywanych systemów w zakresie 

systemów dziedzinowych oraz EZD." 

na zapis: 

Zamawiajacv dopuszcza mo±liwoé wvmianv obecnie wvkorzvstvwanvch svstemów w zakresie 

systemáw dziedzinowych, nie dopuszcza sie wymiany systemu EZD, który zostat wdrozony I 

uruchomiony w ramach Pro jektu pn.,  Rozwój elektronicznej administracji w samorzgdach 

Województwa Mazowieckiego wspomagajgcej niwelowanie potencjatu dwudzieInoci Województwa" 

zwanego ,,Projektem EA". W ramach powy2szego projektu wdro±one EOD firmy Comarch S.A. 

-W zwigzku z powyszym usuwa sie rozdziat 2.12. 

W wyniku udzielonych odpowiedzi i w zwizku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiajcy 

przedtu±a termin skfadania ofert do dnia 23 Iipca 2018 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 

ulega zmianie na dzieñ 23 Iipca 2018 r. godz. 11:00. 

Majqc powysze na uwadze: 
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1. Rozdz. XII ust 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Ofertç nale±y zto±yc w zamknitej kopercie w siedzibie Zamawiajqcego Urzqd Gminy Leoncin przy ul. 

Partyzantów 3, 05-155 Leoncin pok. 8, w terminie do dnia 23 Iipca 2018r., do godz.10:00. 

2. Rozdz. XII ust 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

2. Koperta powinna bye opatrzona nazwq I dokiadnym adresem Wykonawcy oraz napisem: 

,,Oferta w przetargu nieograniczonym pn. 

realizacja projektu pn.: e-uslugi miqdzy Wislq a Kampinosem"- czq 

znak sprawy GKZP.271.PN.5.2018 

Nie otwieraC przed dniem 23 Iipca 2018 r., godz. 11:00" 

3. Rozdz. XII ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ziolonych ofert nastqpi w dniu 23 !ipca 2018 r. a godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiajqcego w Urzçdzie Gminy w Leoncinie ul. Part yzantów 3, pok. 5, Otwarcie ofert jest 

jawne. 

WOJT MINY 

4dim Min,.,, Kr,-m,eztsk 


