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INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 

 
 

Dotyczy: postępowania nr BZP.2412.23.2018.GK prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  
Remont i przebudowa instalacji wod.-kan. i wentylacyjnej oraz pionów c.o. w 
łazienkach wraz z przebudową łazienek w osiach 6 -10 oraz piwnic w osiach 1-11 
w DS DWUDZIESTOLATKA przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu – Etap II. 

 
Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 
wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi  
w trybie art. 38 ust. 1 i 2 oraz zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu w trybie art. 12a ust. 1 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. 

zmianami). 

 

 

Pytanie 1: 
„po zapoznaniu się z SIWZ oraz z Ogłoszeniem nr 58987, które dotyczą Remontu i przebudowy 
instalacji wod.-kan. i wentylacyjnej oraz pionów c.o. w łazienkach wraz z przebudową łazienek 
w osiach 6 -10 oraz piwnic w osiach 1-11 w DS DWUDZIESTOLATKA przy ul. Piastowskiej 1 we 
Wrocławiu – Etap II (nr postępowania: BZP.2412.23.2018.GK), powstała pewna wątpliwość. W 
danym ogłoszeniu, w sekcji II, pkt 9) Zamawiający określa termin realizacji zamówienia: od 
daty podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 14.12.2018r., natomiast w SIWZ, w Sekcji III 
widnieje: „termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 
11.01.2019r.”  
Proszę nam odpowiedzieć, która data jest wiążąca dla Wykonawcy? 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu termin wykonania zamówienia 
upływa tak jak wskazano w SIWZ rozdz. III oraz w ogłoszeniu w sekcji II.8. tj. w dniu 
11.01.2019r. 
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu nr 589871-N-2018 z dnia 
2018-07-18 r. w zakresie sekcji II.9) informacje dodatkowe: 
JEST: 
 „Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy z 
Wykonawcą do dnia 14.12.2018r.” 
 
POWINNO BYĆ:  
„Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy z 
Wykonawcą do dnia 11.01.2019r.” 



 

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zamieszcza 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
- termin składania ofert – 8.08.2018 r.– do godz. 10:00; 
- termin otwarcia ofert –  8.08.2018 r. – godz. 11:00. 
 

 

 

 

Prorektor ds. studenckich 

dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zgodnie z zapisem  SIWZ Zamawiający  wymaga  potwierdzenia  otrzymania niniejszej Informacji faksem 
zwrotnym na  nr  (71) 375-24-72 lub pocztą elektroniczną na adres bzp@uwr.edu.pl  

…………………………..       ………………………………………. 
Data  otrzymania        Pieczęć,  podpis Wykonawcy 

 


