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MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wybór podmiotu obsługującego realizację 

umowy Master Agreement nr 4100021400 zawartej dnia 22.09.2015 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego a Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie w zakresie sukcesywnych 

dostaw na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie objęte programem licencjonowania Microsoft 

Products and Services Agreement”. 

  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie jak niżej: 

 

1. W treści załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy – nagłówek czwartej kolumny tabeli w ust. 1 lit. b) 

otrzymuje brzmienie:  

 

„Cena jednostkowa netto (EUR) wg cennika MS dla umów Microsoft Products and Services Agreement 

obowiązującego na dzień ogłoszenia zamówienia” 

 
 

2. Rozdział X ust. 10 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób: 
 

Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika w Toruniu 

Uczelniane Centrum Informatyczne  

Pl. Rapackiego 1, pok. nr 211 

       87 - 100 Toruń 

 

 „Oferta w postępowaniu na dostawę licencji na oprogramowanie objęte programem licencjonowania 

MPSA, nr sprawy: ZP-021/2017  

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 16.05.2017 r. o godz. 12:15" 

 
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.” 
 

 

3. Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w Uczelnianym Centrum Informatycznym UMK w Toruniu, pokój nr 211 przy Pl. 
Rapackiego 1 w Toruniu do dnia 16.05.2017 r., do godziny 12.00 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdz. X SIWZ.” 
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4. Rozdział XI ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w Uczelnianym Centrum Informatycznym UMK w Toruniu, pokój nr 208 przy Pl. 

Rapackiego 1 w Toruniu, w dniu 16.05.2017 r., o godzinie 1215.” 

 

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej formularz ofertowy w 

brzmieniu uwzględniającym dokonaną zmianę. 

 

 
 
     (-) dr Tomasz Jędrzejewski 
 

 Z-CA KANCLERZA 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA   
                      W TORUNIU 
 
      
   


