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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 310361-2016 

Data: 19/09/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Wrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 130100000, ul. pl. Uniwersytecki  

1, 50137   Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 375 22 34, faks 71 375 24 72.  

Adres strony internetowej (url): www.uni.wroc.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 

Punkt: 1.2 ppkt 3 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa: Określenie warunków: 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). Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie 

jednej umowy. Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN 

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego 

(NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa: Określenie warunków: 

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). Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na 

podstawie jednej umowy. Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż 

PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem 

internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html  

 

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: 27/09/2016, godzina: 10:00 

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

w postępowaniu: Data: 03/10/2016, godzina: 10:00 
 


