
      

 

Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz 

Dostawa sprzętu na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 
Nr  sprawy: ZP.382-14/19 

Zmiana treści specyfikacji – zmodyfikowany dnia 31.05.2019 r. Wersja: 1. 

 

 
 

   Nowy Sącz, dnia 31 maja 2019 r. 
 
 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika 
 
 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  
(zwanej dalej „specyfikacją”) w następujący sposób: 
 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekcji X SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
1) Pkt. 1 ppk. 2 skreśla się dotychczasowe wyrażenie:  „termin składania ofert upływa w 06 

czerwca 2019 r.  przed godz. 10.00” w jego miejsce wpisując  słowa „termin składania 
ofert upływa w 07 czerwca 2019 r.  przed godz. 10.00” 
 

1) Pkt. 2 ppk. 1 skreśla się dotychczasowe wyrażenie:   „komisyjne otwarcie ofert nastąpi w 
siedzibie Zamawiającego w Sali Senackiej, w dniu 06 czerwca 2019 r.  przed godz. 10.15 
otwarcie ofert jest jawne,” w jego miejsce wpisując  słowa „komisyjne otwarcie ofert 
nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Senackiej, w dniu 07 czerwca 2019 r.  przed 
godz. 10.15 otwarcie ofert jest jawne,” 

 
w załączniku nr 7A do specyfikacji – Arkusz kalkulacyjny część I: 

1)  W lp. 2B (Oprogramowanie) w kolumnie „SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PARAMETRÓW 
SPRZĘTU”, skreśla się dotychczasowe wyrażenie: „oprogramowanie w polskiej wersji 
językowej.”, w jego miejsce wpisując  słowa „preferowana wersja językowa: polska lub 
angielska”. 

 
II. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII specyfikacji. 
 
 

 
Kanclerz 

/-/ Zbigniew Gorgosz 
 
 
Załączniki: 
1) Załącznik nr 7B do specyfikacji – Arkusz kalkulacyjny część II– zmodyfikowany dnia 28.09.2018 r. 
 
 
Otrzymują : 
1) Strona internetowa: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/, 
2) a/a. 
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