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Wrocław, dnia 18.09.2019

KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" 
AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO 
WE WROCŁAWIU
ul. Józefa Mianowskiego 2b
51-605 Wrocław

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający udziela
wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę i  pełnieniem funkcji  nadzoru autorskiego dla  realizacji  zadania   pn.:
„Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora
Przedsiębiorczości  E-SPORTU  przy  ul.  Józefa  Mianowskiego  2b  we  Wrocławiu”
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego
2014-2020:

Pytanie 1
1.  Czy  teren  objęty  opracowaniem:  dz  nr  14/2,  14/3,  AM-2,  obręb  Zacisze  posiada  plan
miejscowy lub warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji z przetargu znak: 2/PN/2019 ?

Odpowiedź:
Zamawiający  posiada  decyzję  o  warunkach  zabudowy  dla  inwestycji.  Teren  nie  jest  objęty
planem miejscowym.

Pytanie 2
2. Proszę o wskazanie poprawnego numeru konta bankowego do wpłacenia wadium. Wskazane
w dokumentach przetargowych (SIWZ pkt. VIII ppkt. 6) konto jest niepełne.
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje pełny numer rachunku bankowego do wpłaty wadium:

45 1090 2402 0000 0001 1450 8382 Santander Bank

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2018 r.,  poz.  1986 z  późn.  zm.)  Zamawiający  informuje,  iż  dokonał
modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) SIWZ  
a) W rozdziale VIII, ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
45 1090 2402 0000 0001 1450 8382 Santander Bank, w tytule przelewu powołując
się na nr postępowania.
UWAGA: Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do
oferty potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem,
że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania.
UWAGA:  Zamawiający  za  datę  wniesienia  wadium  uważa  datę  uznania
wskazanego  rachunku  bankowego  (tj.  datę  faktycznego  wpływu  środków
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finansowych  na  konto  Zamawiającego  w     terminie  j.  w.).  Za  skuteczność  
operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

…………………………………………

………………………………………….

Załączniki:
1) Zmodyfikowana SIWZ z dnia 18.09.2019 r.
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