
 

 

 
 
 
 
 
 

 

    nr pisma: BZP.2411.37.2017.EH                                Wrocław, 12.12.2017 r. 

 

 

Informacja nr 1 dla  Wykonawców 

 

Dotyczy:  postępowania nr BZP.2411.37.2017.EH prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  

 „Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na   
posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. 
Przybyszewskiego 65 we Wrocławiu.” 

 

 

 

Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu poprawia oczywiste omyłki pisarskie: 

 

1. W Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) – zał. nr 2 do SIWZ jest: 

- na pierwszej stronie w tytule:  

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół budynku 
Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu. 

 

- poprawia się na:  

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół budynku 

Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Przybyszewskiego 65 we Wrocławiu. 

 
2. Poprawia się istniejący tytuł postępowania :  

„Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół budynku 
Nauk Biologicznych przy ul. Przybyszewskiego 65 we Wrocławiu.” 
 
na prawidłowy:  
„Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół 
budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Przybyszewskiego 65 we 
Wrocławiu.” 
 
w następujących miejscach: 

a) w SIWZ:  

•   Rozdział II pkt 2; 

•   Rozdział VII pkt 1; 

•   Rozdział VIII pkt 4; 

•   Rozdział X pkt 21; 

b) w załącznikach do SIWZ:  

• Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

• Załącznik nr 2 - Oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (w    

kol. „Tytuł lub krótki opis zamówienia” i w Części VI Oświadczenia końcowe); 
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• Załącznik nr 5 – Kalkulacja ceny; 

• Załącznik nr 6 - Oświadczenie na podst. art. 24 ust. 11 Pzp - dotyczące 

przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23; 

• Załącznik nr 7  - Wykaz usług; 

• Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne; 

• Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

c)  W ogłoszeniu o zamówieniu: 

•  Sekcja II.1.1); 

•  Sekcja II.1.4); 

•  Sekcja II.2.4); 

•  Sekcja IV.2.2); 

•  Sekcja IV.2.6); 

•  Sekcja IV.2.7). 

 

3. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje o zmianie   

terminu składania i otwarcia ofert:  

- termin składania ofert – 12.01.2018 r.– do godz. 10:00; 

- termin otwarcia ofert –  12.01.2018 r. – godz. 11:00. 

 
Z dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt 2) Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 

sprostowania. 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

REKTOR 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Załączniki do SIWZ, które Wykonawca składa wraz z ofertą lub na wezwanie 

Zamawiającego: zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 5, zał. nr 6, zał. nr 7, zał. nr 8, zał. nr 9; 

2. Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 

sprostowania. 

 


