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Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia  

w postępowaniu pt.: 

USŁUGA ZAKWATEROWANIA OSÓB NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA NA 

POTRZEBY AWL 

nr sprawy WNP/599/PN/2022 

 

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 

r. poz. 1710) Zamawiający modyfikuje zapisy treści SWZ.  

 

Dotychczasową treść opisu przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiot zamówienia: zabezpieczenie bazy noclegowej bez wyżywienia dla studentów Akademii 

Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki w terminie: od dni podpisania umowy do 

30.09.2023r. dla 250 osób. Zakwaterowanie odbywać się będzie we wskazanym poniżej  terminie z 

możliwością przesunięcia terminu zakwaterowania o 1 miesiąc. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmie: zakwaterowanie wg ilości osób i noclegów z uwzględnieniem 

terminów noclegów zawartych w zestawieniu.  

Lp. termin noce liczba osób liczba osobonocy 

1 30.09.2022 - 30.09.2023 365 250 91 250 

 

zastępuje się treścią: 

 

1. Przedmiot zamówienia: zabezpieczenie bazy noclegowej bez wyżywienia dla studentów Akademii 

Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.09.2023 

r. dla 200 osób. Zakwaterowanie odbywać się będzie we wskazanym poniżej  terminie z możliwością 

przesunięcia terminu zakwaterowania o 1 miesiąc. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmie: zakwaterowanie wg ilości osób i noclegów z uwzględnieniem 

terminów noclegów zawartych w zestawieniu.  

Lp. termin noce liczba osób liczba osobonocy 

1 30.09.2022 - 30.09.2023 365 200 73 000 

 

 
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 
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I. Wyjaśnienia treści SWZ zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić 

jej integralną część. W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika 

do SWZ tj. zestawienia ilościowo – wartościowego. 

 

II. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 

04.10.2022 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2022 r. o godz. 11:30. 

 

III. Zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w tym zakresie - 

Zamawiający, zgodnie z art. 137 ust. 4 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp przesłał do Urzędu 

Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu. Sprostowanie ogłoszenia zostało 

opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej o zamieszczone na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Zgodnie z przepisami art. 505 oraz art. 513 - 521 ustawy Pzp, Wykonawcom, którzy mają lub mieli 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX 

Ustawy Pzp. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

KOMISJI PRZETARGOWEJ 

          /…/ 

…...……….….....……...…….. 

        p. Jakub WESOŁOWSKI 
 
 

 

Wyk. w 1 egz. 
Wyk. Barbara Mękarska tel. 261 658 062 

Wrocław 27.09.2022 r.  

T 263 


