
 

St
ro

n
a1

 

Wrocław, dnia 19 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

nr postępowania: BZP.2711.38.2022.GS 

 

  Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania) 
 

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: Postępowania na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usługi kurierskiej  

w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

Na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej: uPzp, Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji warunków zamówienia poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert na 

26.01.2023 r. (godziny pozostają bez zmian), a także termin związania ofertą: do 

25.04.2023 r. 

 

Tym samym zmienia się: 

• rozdział XIII pkt 1 i 9 SWZ:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 26.01.2023 r., do 

godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy:  

          https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings. 

9. Otwarcie ofert nastąpi 26.01.2023 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy 

Przetargowej https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings 

poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego. 

 

• rozdział XI pkt 1 SWZ na: 

1. Wykonawca jest związany ofertą do 25.04.2023 r. jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie nowego terminu składania i otwarcia ofert 

oraz nowego terminu związania ofertą, zostało przesłane do Dziennika Urzędowego 

Unii Europejskiej w dniu 16.01.2023 r. Zgodnie z art. 137 ust. 5 uPzp udostępnienie 

zmiany następuje po upływie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii 

Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania po jego opublikowaniu. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią 

integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących 

udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie 

zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. 

 

DYREKTOR GENERALNY 
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