
 

 

 

 

BZP.2420.15.2016.BO                                                              Wrocław, 05.10 2016 r. 

 

INFORMACJA NR 3 

ZMIANA TREŚCI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: postępowania nr BZP.2420.15.2016.EH 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 z 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami): 

 

Zamawiający zmienia: treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale VI 

pkt. 11 i w rozdziale X pkt. 2 ppkt. 3) oraz zmienia Ogłoszenie o zamówieniu w sposób 

następujący: 

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w rozdziale VI pkt 11 jest: 

11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z 

ofertą wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 3a, b, c, d do SIWZ Opis 

przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu 

odpowiednio dla Części 1, 2, 3 lub 4. 

 

Skreśla się słowa „wraz z ofertą” i dopisuje się słowa „w odpowiedzi na wezwanie”. 

Pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia w 

odpowiedzi na wezwanie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 3a, b, 

c, d do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna 

oferowanego sprzętu odpowiednio dla Części 1, 2, 3 lub 4. 

 

Skreśla się zapis w punkcie 2 ppkt 3) w rozdziale X SIWZ: 

3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3a, b, c lub d do SIWZ: Opis przedmiotu 

zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu odpowiednio dla Części 

1, 2, 3 lub 4. 

 



2. W Ogłoszeniu o zamówieniu:  

1)w Sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt. 3) jest: 

3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z 

ofertą wypełnionego i podpisanego załącznika nr 3a, b, c, d do SIWZ Opis 

przedmiotu zamówienia3/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu 

odpowiednio dla części 1, 2, 3 lub 4 

 

Zmienia się na: 

Sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt. 3):  

3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia w odpowiedzi 

na wezwanie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 3a, b, c, d do SIWZ Opis 

przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu 

odpowiednio dla Części 1, 2, 3 lub 4. 

 

2) W Sekcji VI.3 Informacje dodatkowe wykreśla się pkt 3): 

3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3a, b, c lub d do SIWZ: Opis przedmiotu 

zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu odpowiednio dla 

Części 1, 2, 3 lub 4. 

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a i art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje o 

zmianie terminu składania i otwarcia ofert:  

- termin składania ofert i wniesienia wadium–  do dnia 03.11.2016 r. – do godz. 10:00 

- termin otwarcia ofert –  w dniu 03.11.2016 r. – o godz. 10:30.  

Z dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt. 2) Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu. 
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