ZP/UR/77/2018

Rzeszów, 28.06.2018 r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania: nr ZP/UR/77/2018 pn.:
Remont instalacji przeciwpożarowych w Domu Studenckim „Merkury”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Uniwersytet Rzeszowski informuje o dokonaniu
następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. SIWZ –– Rozdział II – Przedmiot Zamówienia – pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania zamówienia – do dnia 30.11.2018 r. , w tym:
- do 25.09.2018 r. należy zakończyć prace w pokojach studenckich
- do 30.11.2018 r. należy zakończyć prace w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
W razie niedotrzymania terminu zostaną naliczone kary umowne.
2. SIWZ –– Rozdział V- Oferty, ich przygotowanie, ocena i wybór najkorzystniejszej:
a) pkt 2 Opis sposobu przygotowania oferty - ppkt. j) otrzymuje brzmienie:
Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta
w postępowaniu nr ZP/UR/77/2018 nie otwierać przed 04.07.2018r. godz. 12:30.
Na kopercie należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy –
aby umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
b) pkt 3 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert otrzymują brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert – 04.07.2018r. godz. 12:00
Miejsce składania ofert – Uniwersytet Rzeszowski, 35-310 Rzeszów, ul. Pigonia 6, budynek
A4, Dział Zamówień Publicznych, pok. 13.
Termin otwarcia ofert – 04.07.2018r. godz. 12:30
Miejsce otwarcia ofert – Uniwersytet Rzeszowski, 35-310 Rzeszów, ul. Pigonia 6, budynek
A4, Dział Zamówień Publicznych, pok. 13.

3. SIWZ –– Warunki Dodatkowe - Załącznik nr 4 do SIWZ - pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Do 25 września 2018 r. należy bezwzględnie zakończyć prace w pokojach studenckich (zapewnienie
możliwość zakwaterowania studentów). Do 30 listopada 2018 r. należy zakończyć prace
w pomieszczeniach ogólnodostępnych. W razie niedotrzymania terminu zostaną naliczone kary
umowne.
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