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Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 536222-N-2020 

Data: 30/04/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 20568529000000, ul. ul. Ofiar 

Oświęcimskich  36, 50-059  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 10 905, e-mail 

magdalena.swiatek@wi.wroc.pl, faks 71 77 10 904. 

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II. 

Punkt: 8. 

W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: miesiącach: 7 

W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, 

na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny 

system zakupów: data zakończenia: 30.04.2021 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II. 

Punkt: 9) 
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W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

wszelkich Robót w terminie do 7 miesięcy licząc od terminu podpisania umowy z 

uwzględnieniem terminu pośredniego : - na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz 

z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 4 miesięcy licząc od 

terminu podpisania umowy. Wykonanie wszelkich Robót oznacza również zakończenie procedur 

odbiorowych w tym terminie, w tym uzyskanie Świadectwa Przejęcia oraz poprzedzające jego 

wydanie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do 

dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie, co oznacza, że jeśli 

zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego 

pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury 

zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót, przy czym jeśli z decyzji wynika 

obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w 

terminie do 7 miesięcy licząc od terminu podpisania umowy Za datę zakończenia realizacji 

Przedmiotu Umowy uważa się datę wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, jeżeli w 

Świadectwie Przejęcia zostały wymienione wady oraz roboty do wykonania – to datę 

protokolarnego potwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę wad i ukończenia robót 

stwierdzonych w tym Świadectwie. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania wszelkich Robót w terminie do 30.04.2021 z uwzględnieniem terminu pośredniego : 

- na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę w terminie do 31.12.2020. Wykonanie wszelkich Robót oznacza również 

zakończenie procedur odbiorowych w tym terminie, w tym uzyskanie Świadectwa Przejęcia oraz 

poprzedzające jego wydanie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji 

koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie, co 

oznacza, że jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie 

tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie 

procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót, przy czym jeśli z decyzji 

wynika obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie 

nastąpiło w terminie do 30.04.2021r. Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa 

się datę wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, jeżeli w Świadectwie Przejęcia zostały 

wymienione wady oraz roboty do wykonania – to datę protokolarnego potwierdzenia usunięcia 

przez Wykonawcę wad i ukończenia robót stwierdzonych w tym Świadectwie. 
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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: 2020-05-18, godzina: 11:30, 

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

postępowaniu: Data: 2020-05-21, godzina: 11:30, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.5) Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., ul. 

Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 50-059, Sala konferencyjna, piętro 5, dnia 18.05.2020 o 

godzinie 12:00. 

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z 

o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 50-059, Sala konferencyjna, piętro 5, dnia 

21.05.2020 o godzinie 12:00. 
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