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 Wykonawcy 
 (informacja zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego ) 
 

 
 

Dotyczy:  postępowania nr BZP.2421.50.2016.JS prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  

„Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów bibliotecznych Biblioteki  
Uniwersytetu Wrocławskiego.” 
 

 
INFORMACJA NR 1 

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu  zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 

1. Zamawiający zmienia treść Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie 
rozdziału IV – Warunki Udziału w Postępowaniu – pkt 1.2 ppkt. 3 następująco: 

a) jest: 
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
należycie wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą usługę dezynfekcji gazowej  
o wartości minimum 150 000 zł brutto (słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy). 

b) powinno być: 
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
należycie wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą usługę dezynfekcji gazowej  
o wartości minimum 20 000 zł brutto (słownie zł: dwadzieścia tysięcy tysięcy). 

 

2. Dodatkowo Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.09.2016r o 
numerze 310361-2016, w Sekcji III: Informacje o Charakterze Prawnym, 
Ekonomicznym, Finansowymi Technicznym, pkt III.1.) Warunki Udziału w 
Postępowaniu, ppkt III.1.3) Zdolność techniczna i zawodowa - następująco: 

Jest: „Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą usługę dezynfekcji 
gazowej o wartości minimum 150 000 zł brutto (słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy).” 

Powinno być: „Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą usługę 
dezynfekcji gazowej o wartości minimum dwadzieścia tysięcy zł brutto (słownie zł: 20 
000 tysięcy).” 



Jednocześnie na podstawie art. 12a i art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje 
o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:  
- termin składania ofert– 03.10.2016 r.– do godz. 10:00; 
- termin otwarcia ofert –  03.10.2016 r. – godz. 10:30. 

Z dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt 1) Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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