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Nr sprawy KP-272-PNK-126/2020-526 
 

 
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

o udzielnie zamówienia publicznego 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mikroskopów z podziałem na części 
 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie 
odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SIWZ bez ujawniania jego źródła. Ponadto na podstawie art. 38 
ust. 4 ustawy Pzp zmienia się treść SIWZ w niezbędnym zakresie. 
Pytanie 1.  
W nawiązaniu do ogłoszonego postepowania KP-272-PNK-126/2020 prosimy o wydłużenie terminu realizacji 
zamówienia do 20.12.2020 
Wyjaśnienie 1. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia. 
 
W związku z wyjaśnieniami SIWZ dokonuje się modyfikacji rozdziału 4 SIWZ:  
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Obecnie jest: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
Powinno być: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 grudnia 2020 r. 
 
Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców zostaną udzielone w późniejszym 
terminie. Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do 9 listopada 2020 r. 
 
W związku z powyższym dokonuje się modyfikacji SIWZ w zakresie: 
11.13 SIWZ 
Obecnie jest: Nie otwierać przed dniem 4 listopada 2020 r. godz. 10:15. 
Powinno być: Nie otwierać przed dniem 9 listopada 2020 r. godz. 10:15. 
12.1 SIWZ 
Obecnie jest: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5;  
w terminie do dnia 4 listopada 2020 r. godz. 10:00 
Powinno być: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5;  
w terminie do dnia 9 listopada 2020 r. godz. 10:00 
12.5 SIWZ 
Obecnie jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2020 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5 
Powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2020 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5 
 
Modyfikacja SIWZ wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.                      
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