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Dotvczy: postepowania nr IU/377/V-18/UZJPRZlDOS/K/2011

MODYFIKACJA NR 2

TRESCI WARUNK6w PRZETARGU ORAZ ZMIANA TRESCI OGLOSZENIA.
(przetarg - Warunki przetargu pismo wych. Nr 6085/11 z 20.06.2011 r.)

A.

W nawiazaniu do Modyfikacji nr 1 tresci warunk6w przetargu - pismo nr 6873 z dnia
11.07.20IIr. na pozyskanie odbiomik6w radiowych EK-896 z antena HAI04/5I2HF
(nr postepowania IU/377N-18IUZIPRZIDOSIKJ2011) informuje,

ze w zwiazku

z trwajacymi uzgodnieniami pomiedzy Zamawiajacym, a Gestorem UiSW w sprawie
udzielania

odpowiedzi

na

pytania

Wykonawc6w,

kt6re

wplynely

w postepowaniu, Zamawiajacy ponownie dokonuje zmiany terminu skladania ofert.

B.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z zapisami czesci XVIII - Postanowienia koncowe
warunk6w przetargu ust I, Zamawiaiacy dokonuje zmiany tresci warunk6w przetargu
w nastepujacy spos6b:
1. Cz~sc X - Miejsce i tennin skladania ofert - pkt 2, zmienia swoja tresc z:
00

.Termin skladania ofert uplywa w dniu 15 lipea 2011r. 0 god:. 9. (za termin
zlozenia oferty przyjmuje si~ termin wpiyniecia oferty do zamawiajqcego). "

na:
"Termin skladania ofert uplywa w dniu 29 lipca 2011r. 0 godz: 9. 00 (za termin
zlozenia oferty przyjmuje sie termin wplyntecia oferty do zamawiajqcego). "

2. CZf(SC XIII- Tennin i tryb otwarcia ofert, zmieniaswoja tresc z:
.Dtwarcte ofert odbedzie sie w dniu 15 lipea 2011r.
WykonawcDw. "

00

0

godz. 10.

bez udzialu

0

godz: 10.00 bez udzialu

na:

.Dtwarcie ofert odbedzie sie w dniu 29 lipca 2011r.
Wykonawcow. "

c.

Jednoczesnie w zwiazku z modyfikacja nr 1 i nr 2 zmianie ulega tresc ogloszenia

o zam6wieniu w nastepujacyspos6b:

pkt 7 zmienia swoja tresc z:
.,Ofertt:., w formie pisemnej, nalezy zloZyc w siedzibte Zamawiajacego w godz.: 8'°_900
00_14"
i 13
lub przesylac poczta na adres do dnia 15.07.2011r. 0 godz: 9.00
(za termin zlozenia oferty przyjmuje sit: termin wplyniecia oferty do Zamawiajqcego). "
na:
"Ofert~. w formie pisemnej, nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajacego w godz.: B"_900
i 13tJ(J-14" lub przesylac poczta na adres do dnia 29. 0 7.2011r. 0 godz. 9.00

(za termin zlozenia ofertyprzyjmuje sie termin wplyniecia oferty do Zamawiajqcego). "
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