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Katowice 18.09.2017r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Bankowa 12, 

40-007 Katowice 

tel. (032) 359 19  24, 

fax. (0-32) 359 20 48 

L.dz. DZP.381.100.2017.DW 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ/ 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,                  

o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 euro  na zadanie p.n. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”                                                    

nr rej.: DZP.381.100.2017.DW. 

 

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U.2017 poz. 1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”,  w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie Wykonawcy: Ze względu na brak możliwości  spełnienia wymogu złożenia oferty do dnia 19.09.2017r. do 

godz. 09:30, uprzejmie prosimy o zmianę terminu złożenia ofert na 20.09.2017r. ( tj. przesunięcie go o 1 dzień 

roboczy). Swoja prośbę motywujemy faktem, iż ze względu na aktualnie trwający okres urlopowy w naszej firmie, 

nie jesteśmy w stanie „na bieżąco” obsługiwać wszystkich, kierowanych do nas zapytań ofertowych, w związku                   

z czym zbyt późno podjęliśmy temat ogłoszonego przez Państwa przetargu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i zmienia treść SIWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert : 

 

1) Zamienia się ust. 12 w rozdz. VIII SIWZ „Opis sposobu przygotowania oferty”: 

 

       „Ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i opisanej”: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy  

Przetarg nieograniczony – DZP.381.100.2017.DW 

„Dostawa urządzeń laboratoryjnych” 

Nie otwierać przed dniem 21.09.2017r. godz. 10:00 

2) Pkt 1 w rozdziale IX SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69 III p., w terminie do dnia                 

21-09-2017r. do godz. 09:30.” 

3) Pkt 1 w rozdziale X SIWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-09-2017r. o godz. 10:00
                

w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 

61 III p.” 
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II. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Zmiana jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

III. W związku z tym, iż przedmiotowa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1) Ustawy Pzp, zamieścił ogłoszenie                  

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr ogłoszenia: 500029559-N-2017,  data zamieszczenia: 

18.09.2017r. 

 

 

mgr Justyna Rutkowska- Zawada                                                                                 mgr Kalina Rożek  

             Z- ca Przewodniczącego  Komisji Przetargowej                                                            Członek Komisji Przetargowej 


