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W związku z uwzględnieniem w całości odwołania z dnia 24 listopada 2014 roku, 
zmianie ulegają odpowiedzi udzielone na pytania w trakcie postępowania pn. „Dostawa 

licencji i wdrożenie systemów informatycznych zintegrowanych z platformą ePUAP wraz z 

uruchomieniem eUsług na platformie ePUAP, realizacja doradztwa w zakresie 

opracowania dokumentów, formularzy mających na celu wzmocnienie potencjału 

administracji samorządowej 16 jednostek samorządu terytorialnego, organizacja i 
przeprowadzenie szkoleń oraz kampanii informacyjno – promocyjnej“. 
W zakresie odpowiedzi udzielonych dnia 13.11.2014 roku (pytania wykonawcy z dnia 

04.11.2014 roku), zmianie ulega treść odpowiedzi numer 2, która przyjmuje brzmienie 

„Zamawiający nie wymaga testowania próbki na zgodność z ePUAP na platformie 

produkcyjnej oraz na platformie testowej” 

 

W zakresie odpowiedzi udzielonych dnia 19.11.2014 roku (pytania wykonawcy z dnia 

06.11.2014 roku) zmianie ulega treść odpowiedzi numer 29, które przyjmuje brzmienie 

„Zamawiający nie wymaga testowania próbki na zgodność z ePUAP na platformie 

produkcyjnej oraz na platformie testowej” 

 

W zakresie odpowiedzi udzielonych dnia 24.11.2014 roku (pytania wykonawcy z dnia 

18.11.2014 roku) zmianie ulega treść odpowiedzi: 

- numer 1, które przyjmuje brzmienie „Zamawiający nie wymaga testowania próbki na 

zgodność z ePUAP na platformie produkcyjnej oraz na platformie testowej oraz Zamawiający 

usunął scenariusze testowe z tym związane (1, 2, 4, 8, 12)” 

- numer 3, które przyjmuje brzmienie „Zamawiający usunął scenariusz testowy numer 12” 

- numer 6, które przyjmuje brzmienie „Zamawiający nie wymaga testowania próbki na 

zgodność z ePUAP na platformie produkcyjnej oraz na platformie testowej” 

 

W zakresie odpowiedzi udzielonych dnia 24.11.2014 roku (pytanie wykonawcy z dnia 

20.11.2014 roku) zmianie ulega treść odpowiedzi na pytanie, które przyjmuje brzmienie: 

„Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 1 grudnia 2014 roku”  
 
Uwzględniając powyższe Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ: 
 
punkt 8.11 o dotychczasowym brzmieniu: 
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Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

Powiat Opolski 
ul. 1 Maja 29  , 45-068 Opole 

Dostawa licencji i wdrożenie systemów informatycznych zintegrowanych z platformą ePUAP  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 27/11/2014r. godz. 11:30 

 
otrzymuje brzmienie: 

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Powiat Opolski 
ul. 1 Maja 29  , 45-068 Opole 

Dostawa licencji i wdrożenie systemów informatycznych zintegrowanych z platformą ePUAP  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 01/12/2014r. godz. 11:30 

 
Punkt 9 o dotychczasowym brzmieniu: 

Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty winny być złożone w terminie do dnia 27/11/2014r. do godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4) - Opole, ul 1 Maja 29. 

 

otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty winny być złożone w terminie do dnia 01/12/2014r. do godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4) - Opole, ul 1 Maja 29. 

 

Punkt 12. o dotychczasowym brzmieniu: 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 27/11/2014r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego - w 

budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment 

B). 

 

otrzymuje brzmienie: 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 01/12/2014r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego - w 

budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment 

B). 
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Punkt 17.5 o dotychczasowym brzmieniu: 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 27/11/2014r. godz. 11:00 
 
otrzymuje brzmienie: 
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 01/12/2014r. godz. 11:00 
 

ZMIAN DOKONANO TAKŻE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PLIK ZE 
ZMIENIONYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 
INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO!!! 
 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 
 

 


