
 

 

 

 

nr pisma: BZP.2421.48.2016.AB   Wrocław, dnia 10.11.2016r. 

  
Wykonawcy 
 (informacja zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego ) 

 
 

Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.48.2016.AB prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  

„Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. 
Joliot Curie 12 we Wrocławiu” 
 

 
INFORMACJA NR 2 

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Uniwersytet 

Wrocławski informuje, że w przedmiotowym postępowaniu poprawia omyłkę pisarską  

w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówień (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

Zgodnie z zapisem w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rozdz. IV pkt 1.2.3 a) 

oraz ogłoszenia o zamówieniu (rozdz. III pkt A) Wykonawca powinien wykazać, że 

dysponuje następującym sprzętem: 

„− co najmniej trzema odkurzaczami pionowymi, dwusilnikowymi do odkurzania 

wykładziny dywanowej;  

− co najmniej dwoma odkurzaczami specjalistycznymi, bezpyłowymi do odkurzania 

pomieszczeń magazynowych;  

− co najmniej jednym urządzeniem ekstrakcyjnym, dwusilnikowym do prania wykładziny 

dywanowej; 

- co najmniej dwoma odkurzaczami z filtrem hepa do odkurzania księgozbioru.” 

W związku z powyższym Zamawiający poprawia w Jednolitym Europejskim Dokumencie 

Zamówień: 

W Części IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja C: Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 9) 

w tabeli przeznaczonej na odpowiedź Wykonawcy:  

poz. 1 „Odkurzacz pionowy dwusilnikowy do odkurzania wykładziny dywanowej”, kol. 3  

JEST wpisane: 2 szt. 

Powinno być wpisane: 3 szt. 

 

 



Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i przekazuje Wykonawcom w 
załączeniu zmieniony Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) Załącznik nr 2 do 
SIWZ. 
  

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje o zmianie terminu 

składania i otwarcia ofert:  

- termin składania ofert i wniesienia wadium – 17.11.2016 r.– do godz. 10:00; 

- termin otwarcia ofert –  17.11.2016 r. – godz. 10:30. 

Z dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt 2) Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:. 

 
 

 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1) wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), tj. Zał. nr 2 do SIWZ – 
zmieniony. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgodnie z zapisem  SIWZ Zamawiający  wymaga  potwierdzenia  otrzymania niniejszej Informacji faksem zwrotnym na  nr  (71) 375-

24-72 lub pocztą elektroniczną na adres bzp@uwr.edu.pl  
 

 

 
 
………………………..      ………………………………………. 

  Data  otrzymania                            Pieczęć,  podpis Wykonawcy 
 
 


