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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 221 000 EURO pn.: 
Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. 

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - informuje, że w dniu 23.02.2018 r. wpłynęło zapytanie od 
Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź 
do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.  
 
Zapytanie 1: 
„Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert w ww przetargu na 07.03.2018r., co umożliwi nam jej rzetelne 
przygotowanie. Naszą prośbę uzasadniamy faktem, iż obecny termin złożenia oferty jest zbyt krótki, a materiał dość obszerny, 
co nie daje realnej możliwości przygotowania profesjonalnej i przede wszystkim konkurencyjnej dla Państwa oferty. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż projekt będący przedmiotem przetargu jest sprawą priorytetową, z korzyścią dla Zamawiającego 
byłoby, aby oferty złożyły podmioty z jak największym doświadczeniem w dostawach będących przedmiotem przetargu. 
Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.” 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.03.2018 r . Godzina oraz miejsce składania ofert pozostają 
bez zmian. 

Jednocześnie Zamawiający informuje iż zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) modyfikuje zapisy treści SIWZ w następujący sposób: 

 Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: ROZDZIAŁ XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223  
w terminie do dnia 01.03.2018 r. do godz. 11:30. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2018 r. o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego – pokój C-223 
 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223  
w terminie do dnia 05.03.2018 r. do godz. 11:30. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2018 r. o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego – pokój C-223 
 

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 
niniejszego pisma. Zamawiający będzie odczytywał złożone oferty z uwzględnieniem powyższych modyfikacji. Pozostałe 
zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
       Zamawiający – działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych – zamieścił 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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