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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 519930-N-2020  

Data: 05/03/2020  

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: II  

Punkt: 8)  

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa, lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: w miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-14  

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na 

który została zawarta umowa ramowa, lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny 

system zakupów: w miesiącach: 6 miesięcy lub dniach: lub data rozpoczęcia: ub zakończenia:  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

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

postępowaniu: Data: 2020-03-23, godzina:09:00  

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

w postępowaniu: Data: 2020-04-06, godzina:11:00  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 9)  

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od daty 

podpisania umowy przez Wykonawcę do 14 sierpnia 2020 r.  

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 6 

miesięcy od daty przekazania placu budowy.  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: IV  



Punkt: 5)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Po kropce dopisuje się punkt 14: 14. Na 

umotywowany wniosek Wykonawcy zamówienia dopuszcza się zmianę i wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować 

przedmiot Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy. Niemożność realizacji przedmiotu umowy 

spowodowana musi być okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w 

szczególności, gdy są one następstwem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony 

rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, jak klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan 

epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające 

wpływ na realizacje przedmiotu Umowy.  

 


