Postępowanie na roboty budowlane pn.: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych”

Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław –
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zmienia treść Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do
pracowni szkolnych”.
Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Liceum

Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław

Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
W związku z tym, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający, na podstawie prawnej art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na
stronie internetowej.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program
Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje
w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację
ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF

ZMIANA TREŚCI SIWZ
2.

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1)

w Rozdziale XII ust. 1. Miejsce oraz termin składania ofert (po zmianie: Ogłoszenie
nr 540005585-N-2020 z dnia 12-01-2020 r. oraz Ogłoszenie nr 540009564-N-2020 z dnia
16-01-2020 r.) - jest:
24 stycznia 2020 r. do godz. 10.00
Powinno być:
27 stycznia 2020 r. do godz. 10.00

2)

W Rozdziale XII ust. 2 Miejsce oraz termin otwarcia ofert (po zmianie: Ogłoszenie
nr 540005585-N-2020 z dnia 12-01-2020 r. oraz Ogłoszenie nr 540009564-N-2020 z dnia
16-01-2020 r.) - jest:
24 stycznia 2020 r. do godz. 10.20
Powinno być:
27 stycznia 2020 r. do godz. 10.20
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