
Wrocław, dnia 31.12.2019. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2412.34.2019.JS 

 
Wykonawcy 
(informacja przesłana drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

 
Dotyczy: postępowania nr BZP.2412.3142019.JS prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont elewacji z wymianą stolarki, 
remont piwnic oraz pomieszczeń na pojemniki do segregacji odpadów i 
wybranych elementów budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szajnochy 
5 i pl. Solnym 12 we Wrocławiu.” 

 
INFORMACJA NR 1 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień treści i zmienia treść  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
 
Pytanie 1: Czy w zakres prac wchodzi remont elewacji bez okien od strony schodów z ul. 
Szajnochy ?  
Odpowiedź 1: Remont elewacji bez okien od strony schodów z ul. Szajnochy nie wchodzi w 
zakres prac jakie obejmuje przedmiotowe postępowanie. 
 
Pytanie 2: Czy Zamawiający przesunie termin na 10 stycznia z uwagi na okres świąteczny ? 
Odpowiedź 2: W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach i przygotowania 
wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz 
na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przedłuża terminy: 
- składanie ofert: do dnia 10.01.2020 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 10.01.2020 r. do godz. 12:00. 
 
Pytanie 3: Proszę o potwierdzenie, że wymiana oraz wzmocnienie więźby i wymiana pokrycia 
dachu nie wchodzi w zakres tego postępowania. Opis techniczny wskazuje na wymianę, tudzież 
rzuty dachu i więźby opisują wymianę. 
Odpowiedź 3: Zgodnie z załącznikami do SIWZ nr 11 – Przedmiar robót oraz nr 12 – Opis 
przedmiotu zamówienia, wymiana oraz wzmocnienie więźby i wymiana pokrycia dachu nie wchodzi 
w zakres tego postępowania. 
 

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 
Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 
 
 

mgr Beata Obuchowska 
Sekretarz  
Komisji przetargowej 


