
 

 Przedsięwzięcie pn. „Poprawa i wzmocnienie ochrony zasobów genowych sukulentów w 
uprawach szklarniowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego” dofinansowywane 

ze środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 
688/2019/Wn-01/OP-WK/D 

 

 

Wrocław, 22.07.2021 r. 

 

 

nr postępowania: BZP.2712.5.2021.KDD 

 

Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania) 

 

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod 

nazwą: Przebudowa zespołu zabytkowych szklarni nr 1-3 na terenie Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 23 

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129) zwana uPzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji 

warunków zamówienia:  

Zamawiający jako Załącznik do niniejszej Informacji zamieszcza uzupełnioną wersję 

specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania posadzek z betonu architektonicznego. 

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 

29.07.2021r. (godziny pozostają bez zmian), a także termin związania ofertą: do 27.08.2021 

r. 

Tym samym zmienia się rozdział XII pkt 1 i 8  

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 29.07.2021r., do 

godz. 10:00. 

8. Otwarcie ofert nastąpi 29.07.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Biura Zamówień 

Publicznych. 

oraz rozdział X pkt 1 SWZ na: 

1. Wykonawca jest związany ofertą do 27.08.2021 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą 

jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

W powyższym zakresie zmienia się również Ogłoszenie o zamówieniu. 

 

 

Załącznik do niniejszej Informacji:  

1. ST 04.04.00 - pokrywanie podłóg i ścian- popr. 

 

 
Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca 

jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. 
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