
 
 

Wrocław, dnia 22.07.2020 r. 
nr postępowania: BZP.272.5.2020.BO 
 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną 
wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: 

Zaprojektowanie, montaż i dostawa oraz instalacja i świadczenie usługi serwisowej dla modułów 
pomiarowych w ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna 
na rzecz czystszego powietrza”. 

 
 
 

INFORMACJA NR 3. 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 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści oraz 
zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
 
Pytanie nr 1: Zwracam się z zapytaniem, czy podmioty nie będące czynnymi podatnikami VAT są 
wykluczone z możliwości udziału w postępowaniu? Wynikałoby to ze wzoru umowy, § 13 pkt.2, 
który wymaga aby konto wykonawcy znajdowało się w rejestrze czynnych podatników VAT. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. w § 
13 ust. 2 Umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ): 
było: Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy ujawniony na fakturze VAT zgodny będzie z 
rachunkiem bankowym ujętym w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej. 
zmienia się na: Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy 
wskazany na fakturze zgodny będzie z rachunkiem bankowym ujętym w wykazie podatników VAT 
zgodnie z regułami prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji działalności Wykonawcy. 
 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu 
zmieniony Wzór Umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ) 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 

W związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na kolejne zapytanie do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą 
Pzp, przedłużone zostają terminy: 

- składanie ofert: do dnia 3.08.2020 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 3.08.2020 r. do godz. 10:30. 
 
Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia. 
 

mgr Ryszard Żukowski 
Kanclerz 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


