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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 
dostawę pn.: „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”. 
Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 
Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 6 grudnia 2019 roku i opublikowane 11 grudnia 

2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 239-586016 
 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 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 

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców –  

w Załączniku nr 1 – Przykładowy wzór formularza oferty – wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się zapis ust. 7 o treści: 
„… 7. Jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. …” 

2) zapis ust. 13 o treści: 
„… 13.  Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 60 

dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. …” 

zmienia się na zapis: 

„… 13. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. okres 

w miesiącach: 2 (od upływu ostatecznego terminu składania ofert). …” 

2. Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest zamieszczony SIWZ, edytowalną 

wersję zmienionego Załącznika nr 1 – Przykładowy wzór formularza oferty 


