Rzeszów, dnia 26-10-2017 r.
OR-IV.272.2.42.2017.DS

Do zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie projektu
graficznego, skład, wydrukowanie oraz dostawa materiałów informacyjnych”
(ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
606369-N-2017 z dnia 24.10.2017 r.)
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega
zmianie treść SIWZ, następująco:
1. Rozdz. VIII „Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:”
otrzymuje nowe brzmienie:
1. „Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca) lub faksem – nr
faksu zamawiającego: (17) 850-17-61 – z zastrzeżeniem pkt. 1.2. – 1.4.
1.2. Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty,
pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VII
SIWZ.
1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań
i informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail).
1.4. Wykonawca może przesyłać wszelkie wyjaśnienia, składane na wezwanie
zamawiającego, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) – adres
poczty elektronicznej: administracja@podkarpackie.pl.
2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
2.1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach proceduralnych
(formalno - prawnych) jest Damian Sarna – telefon: (17) 860-67-79.
2.2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących
przedmiotu zamówienia są: Tomasz Miśko – telefon: 798 771 220; Paweł Rak –
telefon: (17) 747 66 02.
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2.3. W przypadku nieobecności osoby, o której mowa w pkt. 2.1 osobami uprawnionymi
do kontaktów z wykonawcami są: Tomasz Jarecki – telefon: (17) 850-17-76;
Mirosław Tomankiewicz – telefon: (17) 860-67-79; Renata Wójcik – telefon: (17)
850-17-76.”
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.
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