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INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA 
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pod nazwą: „Dostawa sprzętu i licencji na 
oprogramowanie, które łącznie utworzą Specjalistyczną Pracownię VR 
miejsca Zdarzenia (sceny przestępstwa).” 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
- Uniwersytet Wrocławski przekazuje część odpowiedzi na pytania Wykonawców, które 
wpłynęły do Zamawiającego w ww. postępowaniu oraz zmienia treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe odpowiedzi 
zostaną udzielone w terminie późniejszym: 

 
Pytanie 1: 
W informacji nr 3 dla Wykonawców w pytaniach 36-38 (maski zapachowe, wkłady 
zapachowe, generator ozonu oraz piankowe maski wymienne) Zamawiający oświadczył, 
iż zmienił zapisy w załącznikach 3a oraz 3b, nie sprecyzował ich jednak w odpowiedzi na 
pytanie. Ściągając jednak zmienione załączniki 3a oraz 3b ze 
strony https://bip.uni.wroc.pl/2148/bzp272122020js.html nie ma kompletu danych, tj. 
załącznik 3a ściąga się w formie 5 stron z 9, zaś załącznik 3b w formie 3 storn z 8, przez 
co nie są widoczne zmiany, o których Zamawiający wspomniał w informacji nr 3. 
 

Czy w związku z tym mógłbym prosić o pełne pliki .pdf zmienionych załączników 3a oraz 
3b ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących w/w pytań ? 
 
Odpowiedź 1: 
W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje pełne pliki w wersji edytowalnej 
zmienionych załączników 3a oraz 3b zamieszczonych w Informacji nr 3 w niepełnej treści. 

 
 
Działając na podstawie art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania  
i otwarcia ofert oraz przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. 

Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium - do 08.03.2021 r., do godz. 
10:00 
Nowy termin otwarcia ofert -  08.03.2021 r., godz. 12:00. 

Termin związania ofertą – 06.05.2021 r. 
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  prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
 

 

 

 

 

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019-2023 


