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Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 
 
 

NR SPRAWY KBZ.261.21.2019 

Łódź, dn. 02.08.2019 r. 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa systemu tworzenia kopii zapasowych i 

zarządzania nimi na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w 

Łodzi”. 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w następującym zakresie: 
 

1. Zamawiający dodaje do treści SIWZ poniższe oznaczenia projektu Unii Europejskiej, z 
którego współfinansowane jest przedmiotowe zamówienie. 
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2. Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy w ten sposób, że umowa 
otrzymuje brzmienie, jak w załączeniu. 

 
3. Jednocześnie, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, odpowiednio na: 

- termin składania ofert – 08.08.2019r., godz: 11:00, 

- termin otwarcia ofert – 08.08.2019r., godz: 12:30. 

W związku z powyższym zmienia się punkt 12.13., 13.1.lit. b), 13.2. lit.  b) SIWZ w ten sposób, że 

punkty te otrzymują brzmienie: 

12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub 

inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na  

„Dostawę systemu tworzenia kopii zapasowych i zarządzania 

nimi na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi”. 

 Oznaczenie sprawy: KBZ.261.21.2019. 
 Nie otwierać przed 08.08.2019r., godz. 12:30 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

b) termin składania ofert: do dnia 08.08.2019r., do godz. 11:00. 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 08.08.2019r. o godz. 12:30. 

 
 
 
Z poważaniem: 
W imieniu Zamawiającego  
 
/…/ 
Jolanta Rudzka Habisiak - Rektor 


