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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204148-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2014/S 116-204148
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, Osoba do kontaktów: Mariola
Franczak, Zamość22-400, POLSKA. Tel.: +48 846383444. Faks: +48 846383500. E-mail: rektorat@pwszzamosc.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.6.2014, 2014/S 110-193932)

Przedmiot zamówienia:
CPV:38000000, 42924700, 42665000, 42660000
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Obrabiarki do wytwarzania strumienia czynnika roboczego, rozpylania lub natryskiwania
Maszyny do natryskiwania metalu
Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do
natryskiwania na gorąco
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
(...) pkt. 8. Termin wykonania zamówienia: Część 1 zamówienia: 35 dni (od dnia udzielenia zamówienia) (...)
Informacje o częściach zamówienia. Część nr 1; Nazwa: Dostawa mikrotomu rotacyjnego z kompletem noży
pkt.4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 35 (od
udzielenia zamówienia)
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
(...) pkt. 8. Termin wykonania zamówienia: Część 1 zamówienia: 42 dni (od dnia udzielenia zamówienia) (...)
Informacje o częściach zamówienia. Część nr 1; Nazwa: Dostawa mikrotomu rotacyjnego z kompletem noży
pkt.4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 42 (od
udzielenia zamówienia)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907,984 i 1047).
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
ramach części 1 zamówienia: dostawa mikrotomu rotacyjnego z kompletem noży.
Informacja o modyfikacji treści SIWZ wraz z formularzem oferty po modyfikacji (zał. nr 6) została zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
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