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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Uniwersytet Wrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 13010000000000, ul. pl. 

Uniwersytecki  1, 50-137  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 375 22 34, e-

mail bzp@uwr.edu.pl, faks 71 375 24 72.  

Adres strony internetowej (url): www.uni.wroc.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Wykonawcy winni wykazać, że wykonali zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 

trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto każda, prowadzone 

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury obejmujące swym zakresem wymianę stolarki okiennej; w tym: minimum 

jedna robota obejmująca swym zakresem wymianę stolarki okiennej wielkogabarytowej (min. 

2 metry wysokości).  

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawcy winni wykazać, że wykonali zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co 

najmniej trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto każda, 

prowadzone przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury obejmujące swym zakresem wymianę lub renowację stolarki 

okiennej; w tym: minimum jedna robota obejmująca swym zakresem wymianę lub renowację 

stolarki okiennej wielkogabarytowej (min. 2 metry wysokości).  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w 

postępowaniu: data: 2019-02-25, godzina: 10:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w 

postępowaniu: data: 2019-03-01, godzina: 10:00  
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