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Dotyczy     postepowania     pn.:     Wykonanie     rob6t     budowlanych     pn.     ,,Budowa     Centrum     Pomocy
Psychologicznej  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  i   infrastruktura  towarzyszaca  oraz  z   uzyskaniem

prawomocnego pozwolenia  na  uzytkowanie"

Zam6wienie  finansowane  jest  w   ramach   projektu   ,,Medycyna   a   zdrowie   czlowieka   Kujawsko-pomorski   interdyscyplinamy

program    diagnozy    spersonalizowanej    i    opieki    zdrowotnej"       wsp6ofinansowanego   z    Europejskiego    Funduszu    Rozwoju
Regionalnego w  ramach  Osi  priorytctowej  1. Wzmocnienie .Innowacyjnosci  i  konkurencyjno3ci gospodarki  regionu  Dzialanicl  1.1
Publiczna   infrastruktura   na   rzecz   badari   i   innowacji   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Wojew6dztwa   Kujawsko   -
Pomorskiego na Iota 2014 -2020.

MODYFIKACJA SIWZ

Dziatajac  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy   z dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zam6wieh  publicznych  (tj.

Dz.u.  z  2018  r.  poz.1986  ze  zm.), Zamawiajacy dokonuje  zmiany tresci  specyfikacji  istotnych  warunk6w

zam6wjenia  (SIWZ).

1.  Zmianie  ulega  zapis czesti  Xll   pkt 2 o tresci:

Termin sktadenia ofert uptywa dnia  28.10.2019 r. o godz.10:00.

Tres6 zaoisu w czesci Xll  Dkt 2  oo  zmianie:

Termin sktadenia ofert uptywa dnia  31.10.2019 r. o godz.10:00.

2.  Zmianie  ulega  zapis w czesti  Xl  pkt 11  lit.  b)   a tresti:

Wykonawca  winien  umiesci¢  oferte wraz z  zatacznikami w  zamknietej  kopercie  zaadresowanej  na  adres

Zamawiajacego.

Na  kopercie  nale2y  umiescic:

b)   Napis:   „Wykonanie   rob6t   budewlanych   pn.   „Budowa   Centrum   Pomocy   Psychotogicznej   wraz   z

zagospodarowaniem terenu i  infrastruktura towarzyszaca oraz z  uzyskaniem  prawomoonego  pozwolenia

na  udytkowanie".  Nr sprawy:  UKW/DZP-281-R-112/2019.

Nie otwiera¢ przed dniem 28.10.2019 r. godz.10:00".

Treat zaDisu  w czesci XI  Dkt  11  lit.  bl   Do  zmianie:

Wykonawca  winien  umiescic  oferte wraz  z zatacznikami  w zamknietej  kopercie  zaadresowanej  na  adres

Zamawfajacego.

Na kopercie nalety umie5ci¢:

b)   Napis:   „Wykonanie   rob6t   budowlanych   pn.   „Budowa   Centrum   Pomocy   Psychologicznej   wraz   z

zagospodarowaniem terenu  i  infrastruktura towarzyszaca oraz z uzyskaniem  prawomocnego  poz\^rolen.ra

na  uzytkowanie".  Nr sprawy:  UKW/DZP-281-R-112/2019.

Nie otwierac przed dniem 31.10.2019 r. godz.10:00".
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3. Zmianie  ulega  zapis czesti XII   poprzez wykreslnje  pkt 4 o tresci:

Ooferty zostana otwarte w dniu 28.10.2019 r. o godz.11:00 w siedzibie Zamawiajacego;

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Ogidskiego 16 pok6j nr 107

Treat zaDisu w czesci Xll  okt 4  Do zmianie:

Oferty zostana otwarte w dniu 31.10.2019 r. o godz.11:00 w siedzibie Zamawiajacego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Ogidskiego 16 pok6j nr 107

Pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez 2mian.

Powyzsze zmiany stanowia integralna czes6 SIWZ.

Sporzadzita: Anna  Koscielna
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