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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
ROZBUDOWĘ INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
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__________________________
/sygnatura/

Zamość, grudzień 2019 r.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 540278923-N-2019 z dnia 20-12-2019r.
Zamość: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631470-N-2019
Data: 03/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Krajowy numer identyfikacyjny
60044114000000, ul. ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6383555,
6383444, e-mail rektorat@upz.edu.pl, faks 846 383 500.
Adres strony internetowej (url): www.upz.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-01-08, godzina: 10:00
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: ppkt.4) myślnik pierwszy: Wykonawca oraz osoby, którymi się posługuje przy
wykonaniu umowy mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego i jego działalności pozyskanych w związku z wykonywaniem usługi albo przy okazji jej
wykonywania. Za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Wykonawcę albo osoby którymi się
posługuje przy wykonaniu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną w umowie.
Naruszenie obowiązku poufności może polegać w szczególności na niezachowaniu zasady dyskrecji
poprzez przekazywanie na zewnątrz informacji nie stanowiących informacji publicznej, przeglądaniu
dokumentów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach.
W ogłoszeniu powinno być: ppkt.4) myślnik pierwszy: Wykonawca oraz osoby, którymi się posługuje
przy wykonaniu umowy mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego i jego działalności pozyskanych w związku z wykonywaniem usługi albo przy okazji jej
wykonywania. Za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Wykonawcę albo osoby którymi się
posługuje przy wykonaniu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną w umowie.
Naruszenie obowiązku poufności może polegać w szczególności na niezachowaniu zasady dyskrecji
poprzez przekazywanie na zewnątrz informacji nie stanowiących informacji publicznej
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Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Biuletyn Zamówień Publicznych
Strona BIP PWSZ: www.upz.edu.pl
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pereca 2
Sporządziła: Mariola Franczak
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