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OGŁOSZENIE DOTYCZY:   
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 554535-N-2017  
Data: 20/07/2017  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 
51088420500010, ul. ul. Oczapowskiego  2, 10719   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, 
państwo Polska, tel. 895 233 420, e-mail jasma@uwm.edu.pl, faks (089) 5233278.  
Adres strony internetowej (url): www.uwm.edu.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 4  
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług 
publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie 
dodatek regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie na potrzeby 
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest 
załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części i 
obejmuje: 3.1. Świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych, w tym także 
kondolencji i nekrologów, w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie dodatek 
regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie wydawany od poniedziałku do 
soboty, na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego obejmujących: a) Publikację 
ogłoszeń prasowych zamieszczanych na stronach redakcyjnych w kolorze czarno-białym lub 
kolorowym, b) Publikację ogłoszeń prasowych zamieszczanych na stronach ogłoszeniowych 
w kolorze czarno-białym lub kolorowym. 3. Treść ogłoszeń związana będzie z działalnością 
edukacyjną, naukową, promocyjną i inną prowadzoną przez Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie. 4. Publikacja ogłoszeń obejmuje także stałe i okazjonalne dodatki 
branżowe i tematyczne. 5. Wykonawca zobowiązany jest do publikacji ogłoszeń w terminie 
do 2 dni kalendarzowych od zlecenia publikacji. Wyjątek stanowić będą jedynie nekrologi i 
oferty pracy, dla których termin publikacji może być krótszy niż 2 dni kalendarzowe od 
zlecenia publikacji. 6. Zamawiający będzie realizował zamówienia sukcesywnie w zależności 
od bieżących potrzeb. Emisja poszczególnych ogłoszeń dokonywana będzie na podstawie 
zlecenia Zamawiającego. 7. Zlecenie publikacji ogłoszeń następuje w formie pisemnej. 8. 
Treść ogłoszeń Zamawiający przekazuje Wykonawcy wraz ze zleceniem publikacji w formie 
papierowej lub elektronicznej na wskazany numer faksu lub adres poczty elektronicznej nie 
później niż 2 dni robocze do godz. 15.00 przed datą publikacji. 9. Zamawiający każdorazowo 
określi w zleceniu: a) treść ogłoszenia, b) datę publikacji, c) lokalizację na konkretnych 
stronach tematycznych lub w konkretnym dodatku, d) lokalizację w zakresie stron 
redakcyjnych lub ogłoszeniowych, e) formę graficzną, f) kolory (czarno-białe lub kolorowe). 
10. Treść i forma publikowanych ogłoszeń będzie zgodna z prawem powszechnie 
obowiązującym oraz zasadami współżycia społecznego. 11. Publikacja ogłoszeń następuje od 
poniedziałku do soboty. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia logo 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w treści ogłoszenia, co nie może zwiększać kosztu 



publikacji danego ogłoszenia. 13. W przypadku zamieszczenia przez Wykonawcę ogłoszenia 
zawierającego błąd odbiegający od treści przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do ponownego zamieszczenia ogłoszenia nie zawierającego błędów – według 
pierwotnego zlecenia Zamawiającego w najbliższym wydaniu swojej gazety.  
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług 
publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie 
dodatek regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie na potrzeby 
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest 
załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części i 
obejmuje: 3.1. Świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych, w tym także 
kondolencji i nekrologów, w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie dodatek 
regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie wydawany od poniedziałku do 
piątku, na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego obejmujących: a) Publikację 
ogłoszeń prasowych zamieszczanych na stronach redakcyjnych w kolorze czarno-białym lub 
kolorowym, b) Publikację ogłoszeń prasowych zamieszczanych na stronach ogłoszeniowych 
w kolorze czarno-białym lub kolorowym. 3. Treść ogłoszeń związana będzie z działalnością 
edukacyjną, naukową, promocyjną i inną prowadzoną przez Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie. 4. Publikacja ogłoszeń obejmuje także stałe i okazjonalne dodatki 
branżowe i tematyczne. 5. Wykonawca zobowiązany jest do publikacji ogłoszeń w terminie 
do 2 dni kalendarzowych od zlecenia publikacji. Wyjątek stanowić będą jedynie nekrologi i 
oferty pracy, dla których termin publikacji może być krótszy niż 2 dni kalendarzowe od 
zlecenia publikacji. 6. Zamawiający będzie realizował zamówienia sukcesywnie w zależności 
od bieżących potrzeb. Emisja poszczególnych ogłoszeń dokonywana będzie na podstawie 
zlecenia Zamawiającego. 7. Zlecenie publikacji ogłoszeń następuje w formie pisemnej. 8. 
Treść ogłoszeń Zamawiający przekazuje Wykonawcy wraz ze zleceniem publikacji w formie 
papierowej lub elektronicznej na wskazany numer faksu lub adres poczty elektronicznej nie 
później niż 2 dni robocze do godz. 15.00 przed datą publikacji. 9. Zamawiający każdorazowo 
określi w zleceniu: a) treść ogłoszenia, b) datę publikacji, c) lokalizację na konkretnych 
stronach tematycznych lub w konkretnym dodatku, d) lokalizację w zakresie stron 
redakcyjnych lub ogłoszeniowych, e) formę graficzną, f) kolory (czarno-białe lub kolorowe). 
10. Treść i forma publikowanych ogłoszeń będzie zgodna z prawem powszechnie 
obowiązującym oraz zasadami współżycia społecznego. 11. Publikacja ogłoszeń następuje od 
poniedziałku do soboty. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia logo 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w treści ogłoszenia, co nie może zwiększać kosztu 
publikacji danego ogłoszenia. 13. W przypadku zamieszczenia przez Wykonawcę ogłoszenia 
zawierającego błąd odbiegający od treści przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do ponownego zamieszczenia ogłoszenia nie zawierającego błędów – według 
pierwotnego zlecenia Zamawiającego w najbliższym wydaniu swojej gazety.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2017-07-28, godzina: 10:00  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Data: 2017-08-02, godzina: 10:00  
 


