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ZMIANA NR. 1 
 

Dot.: Przetarg nieograniczony na wynajem sal z wyposażeniem oraz usługi gastronomiczne 
związane z organizacją 16 spotkań konsultacyjnych realizowanych przez Dolnośląski 

Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. „DolOS”, z podziałem na 5 zadań. 

 
 

CPV 55000000-0, 70220000-9 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

zamówienia publicznego nr 10/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
Zamawiający zmienia treść SIWZ w Rodz. II Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2. 

 
W tekście jest :  

Zadanie 1  

usługi realizowane na obszarze: powiatu jeleniogórskiego ziemskiego, powiatu lubańskiego lub powiatu 
lwóweckiego – łącznie 4 spotkania w terminach: 13.06.2017, 19.06.2017, 05.09.2017, 19.09.2017. 

Zadanie 2  
usługi realizowane na obszarze: powiatu kłodzkiego (bez miasta Kłodzko) lub powiatu ząbkowickiego – 

łącznie 5 spotkań w terminach: 21.06.2017, 23.06.2017, 07.09.2017, 14.09.2017, 21.09.2017. 
Zadanie 3  

usługi realizowane na obszarze: powiatu złotoryjskiego, powiatu legnickiego ziemskiego lub powiatu 

jaworskiego – łącznie 3 spotkania w terminach:  27.06.2017, 29.06.2017, 29.08.2017. 
Zadanie 4  

usługi realizowane na obszarze: powiatu głogowskiego, powiatu górowskiego lub powiatu wołowskiego – 
łącznie 3 spotkania w terminach: 03.07.2017, 05.07.2017, 12.09.2017. 

Zadanie 5  

usługi realizowane na obszarze powiatu zgorzeleckiego – 1 spotkanie w dniu 31.08.2017. 
 

Zmieniona tekst otrzymuje brzmienie: 
Zadanie 1  

usługi realizowane na obszarze: powiatu jeleniogórskiego ziemskiego, powiatu lubańskiego lub powiatu 

lwóweckiego – łącznie 4 spotkania w terminach: 23.06.2017, 30.06.2017, 28.08.2017, 06.09.2017. 
Zadanie 2  

usługi realizowane na obszarze: powiatu kłodzkiego (bez miasta Kłodzko) lub powiatu ząbkowickiego – 
łącznie 5 spotkań w terminach: 21.06.2017, 03.09.2017, 08.09.2017, 11.09.2017, 15.09.2017. 

Zadanie 3  
usługi realizowane na obszarze: powiatu złotoryjskiego, powiatu legnickiego ziemskiego lub powiatu 

jaworskiego – łącznie 3 spotkania w terminach:  26.06.2017, 05.07.2017, 01.09.2017. 

Zadanie 4  
usługi realizowane na obszarze: powiatu głogowskiego, powiatu górowskiego lub powiatu wołowskiego – 

łącznie 3 spotkania w terminach: 28.06.2017, 30.08.2017, 13.09.2017. 
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Zadanie 5  

usługi realizowane na obszarze powiatu zgorzeleckiego – 1 spotkanie w dniu 03.07.2017. 

 
Biorąc pod uwagę że w/w odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian  

w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy Pzp. Jednocześnie informuję, że zmiana treści 
SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i stanowi integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia do zam. pub. nr 10/2017.  

 


