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Dział Zamówień Publicznych 

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/095/2018-27                                                   Lublin, dn. 14.01.2019 r. 

 

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
 

Wykonanie i sukcesywna dostawa systemów wystawienniczych na potrzeby jednostek  Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ 

 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji zapisów 
SIWZ w następującym zakresie: 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów załącznika nr 1 do SIWZ stanowiącego opis przedmiotu zamówienia wraz z 

wyceną. 

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dn. 14.01.2019 r. stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

I) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy 
wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 
 
Maksymalny termin dostawy wynosi: 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia tj. od dnia przekazania Wykonawcy 
wysoko rozdzielczych plików pdf. 
 
 
TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
 
Maksymalny termin dostawy wynosi: 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia tj. od dnia przekazania Wykonawcy 

wysoko rozdzielczych plików pdf. 

II) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Załącznik nr 2 formularz OFERTA WYKONAWCY 
 
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 
 
2 Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 3 dni robocze  liczone  od dnia każdorazowego złożenia sukcesywnego zamówienia 
przez Zamawiającego. 
 
 
TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
 
2 Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 14 dni roboczych  liczonych  od dnia każdorazowego złożenia sukcesywnego 

zamówienia przez Zamawiającego. 
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Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez 

zmian. 

 

PODPISANO 

 

Prorektor ds. ogólnych 

 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

     dr hab. Paweł Smoleń prof. KUL 

 


