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INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

Zmiana Treści SIWZ oraz Zmiana Terminu Składania Ofert 

 

 

Dotyczy:  Postępowania nr BZP.2420.19.2016.JS prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Prenumerata 
zagranicznych czasopism naukowych w roku 2017 dla Biblioteki Wydziału 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.” 

 
 

 Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) zwanej dalej 

ustawą Pzp, Uniwersytet Wrocławski informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wprowadza następujące zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia/Kalkulacji cenowej 

(załącznik nr 3 do SIWZ): 

 

ZMIANA W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający wykreśla zapis o przysługującym rabacie: 20% ceny (Wiley-Blackwell) z 
Opisu przedmiotu zamówienia/Kalkulacji cenowej (załącznik nr 3 do SIWZ, poz. 51) i 
dodaje wiersz dotyczący zakupu dostępu online (lp.52). 
   

Zamawiający przekazuje w załączeniu Opis przedmiotu zamówienia/Kalkulację 

cenową – zmieniony (załącznik nr 3 do SIWZ) zawierający zmiany wymienione w 

informacji nr 2 wraz z nową numeracją pozycji. 

Jednocześnie Zamawiający  zmienia zapisy SIWZ: 
a) w rozdz. XII pkt 7 Uwaga: 

- było: w kol. 5 (oferowane bezpłatne dostępy online) jest 37 białych pól 

przeznaczonych do wypełnienia przez Wykonawcę (1-2, 6-8, 10-11, 14-

18, 21-22, 24, 30-32, 41, 43, 45, 49-50, 53-55, 58, 60, 62-67, 69-71). 

Pozostałe – zaczernione pola – nie są przeznaczone do wypełnienia.  

- zmienia się na: w kol. 5 (oferowane bezpłatne dostępy online) jest 37 białych pól 

przeznaczonych do wypełnienia przez Wykonawcę (1-2, 6-8, 10-11, 14-

18, 21-22, 24, 30-32, 41, 43, 45, 49-50, 54-56, 59, 61, 63-68, 70-72). 

Pozostałe – zaczernione pola – nie są przeznaczone do wypełnienia.  

 



Działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

- termin składania ofert: do 15.11.2016 r. do godz. 10:00 

- termin otwarcia ofert: 15.11.2016 o godz. 10:30  

 

REKTOR  
   Uniwersytetu Wrocławskiego 

                                                                                                 prof. dr hab. Adam Jezierski  
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zgodnie z zapisem  SIWZ Zamawiający  wymaga  potwierdzenia  otrzymania niniejszej Informacji faksem zwrotnym na  
nr  (71) 375-24-72 lub pocztą elektroniczną na adres bzp@uwr.edu.pl  
 

 

………………………..      ………………………………………. 
  Data  otrzymania                            Pieczęć,  podpis Wykonawcy 


