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INFORMACJA NR 1 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy:  postępowania nr BZP.2420.15.2016.BO prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  
„Dostawa aparatury naukowo – badawczej dla Instytutu Archeologii UWr wraz 

z montażem i instalacją. Część 1, 2, 3, 4.  

Część 1: Dostawa, montaż i instalacja pięciokanałowego mobilnego magnetometru 

RTK DGPS;  

Część 2: Dostawa, montaż i instalacja ośmiokanałowego georadaru 3D z anteną 400 

mHz;  

Część 3: Dostawa, montaż i instalacja przenośnego spektrometru XRF; 

Część 4: Dostawa, montaż i instalacja cyfrowego mikroskopu 3D.” 

 

 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 
Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie rozdziału VI pkt. 3 w następujący sposób: 
 
Jest: 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1; 
 
Zmienia się na: 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa własny „jednolity dokument”, a 
także odrębne jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 
 
 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust 4a pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje 
o zmianie terminu składania i otwarcia ofert: 
- termin składania ofert i wniesienia wadium–  do dnia 30.10.2016 r. – do godz. 10:00 

- termin otwarcia ofert –  w dniu 30.10.2016 r. – o godz. 11:00.  

Z dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt. 2) Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 
Prof. dr hab. Adam Jezierski 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 



 


