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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: 7) 

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich 

zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 

ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 

6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom robót budowlanych, polegających na 

powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, 

a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zakres 

prac objętych zamówieniem podobnym został opisany w OPZ (Część III SIWZ). Zamówienia, o 

których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze 

wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz 
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wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników 

cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed 

zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, 

również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na 

jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt. 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom usług, polegających na 

powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, 

a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zakres 

prac objętych zamówieniem podobnym został opisany w OPZ (Część III SIWZ). Zamówienia, o 

których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze 

wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz 

wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników 

cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed 

zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, 

również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 
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