
 

Warszawa, dnia 09.06.2022 r. 

 

   

 Wykonawcy 

 

INFORMACJA O ZMIANIE 

POSTANOWIEŃ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

informuje o zmianach postanowień specyfikacji warunków zamówienia na usługi redakcji i 

składu książkowych publikacji naukowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (znak sprawy: 

S.220.81.2022): 

 
1) w poz. III  ust. 3 i 4: 

 w dotychczasowym brzmieniu: 

„3. Zamawiający wymaga, aby w komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcy 

stosowana była platforma elektroniczna e-Zamówienia znajdująca się pod adresem: 

https://ezamowienia.pl, oraz formularze elektroniczne dedykowane do 

opublikowanego postępowania.  

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi korzystać z aktywnego 

konta „Wykonawcy” na platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje w 

sprawie zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy 

e-Zamówienia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, 

dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.pl oraz informacje 

zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” pod adresem 

https://ezamowienia.pl/pl/komponent-edukacyjny.” 

otrzymują poniższe brzmienie: 

„3. Zamawiający wymaga, aby w komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcy 

stosowana była platforma elektroniczna e-Zamówienia znajdująca się pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl, oraz formularze elektroniczne dedykowane do 

opublikowanego postępowania.   



 
 

 

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi korzystać z aktywnego 

konta „Wykonawcy” na platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje w 

sprawie zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy 

e-Zamówienia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, 

dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje 

zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” pod adresem 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny.; 

 

2) w poz. XV.E: 

a) ust. 1: 

w dotychczasowym brzmieniu: 

„1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularzy elektronicznych 

dedykowanych do opublikowanego postępowania znajdujących się na platformie 

elektronicznej e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.pl.” 

otrzymuje poniższe brzmienie: 

„1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularzy elektronicznych 

dedykowanych do opublikowanego postępowania znajdujących się na platformie 

elektronicznej e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.”:  

b) ust. 3: 

w dotychczasowym brzmieniu: 

„3. Sposób złożenia oferty, w tym pobrania wzorca, wypełnienia formularza 

ofertowego, pobrania i wypełnienia formularza, złożenia i poprawienia oferty, 

wycofania oferty oraz pobrania potwierdzenia dokonanych czynności zawiera 

Instrukcja interaktywna zamieszczona pod adresem: https://ezamowienia.pl.” 

otrzymuje poniższe brzmienie: 

„3. Sposób złożenia oferty, w tym pobrania wzorca, wypełnienia formularza 

ofertowego, pobrania i wypełnienia formularza, złożenia i poprawienia oferty, 

wycofania oferty oraz pobrania potwierdzenia dokonanych czynności zawiera 

Instrukcja interaktywna zamieszczona pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl.”; 

 

 



 
 

3) w poz. XVII ust. 3: 

 w dotychczasowym brzmieniu: 

„3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem formularzy elektronicznych dedykowanych do opublikowanego 

postępowania znajdujących się na platformie elektronicznej e-Zamówienia pod 

adresem: https://ezamowienia.pl.” 

 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem formularzy elektronicznych dedykowanych do opublikowanego 

postępowania znajdujących się na platformie elektronicznej e-Zamówienia pod 

adresem: https://ezamowienia.gov.pl.”; 

 

4) w poz. XVIII ust. 3: 

 w dotychczasowym brzmieniu: 

„3. Sposób prowadzenia czynności obejmujących pobranie ofert oraz udostępnienia 

informacji dotyczących otwarcia ofert zawiera Instrukcja interaktywna: Postępowanie 

zamieszczona pod adresem: https://ezamowienia.pl.” 

otrzymuje poniższe brzmienie: 

„3. Sposób prowadzenia czynności obejmujących pobranie ofert oraz udostępnienia 

informacji dotyczących otwarcia ofert zawiera Instrukcja interaktywna: Postępowanie 

zamieszczona pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.”. 

 

 

dr hab. Marcin Wielec – Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 

 


