
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
WYBÓR WYKONAWCY REMONTU DACHU ORAZ ELEMENTÓW ELEWACJI, 

W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH, NALEŻĄCYCH DO LOTNICZYCH ZAKŁADÓW
NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000037138

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kiełczowska 43

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 51-315

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolalzn@poczta.fm

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113766/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 11:05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00111762/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą: 
2

Po zmianie: 
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

1) Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –
wykonali należycie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu ogólnego
w obiekcie budowlanym, której wartość wykonania wynosi nie mniej niż 800 000,00 zł brutto.
2) Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że będą dysponować co najmniej 1 osobą,
pełniącą funkcję kierownika budowy – branża konstrukcyjno-budowlana - posiadającą niezbędne
uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, należącą do właściwej izby samorządu
zawodowego.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

1) Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –
wykonali należycie, co najmniej 2 roboty budowlane w systemie „projektuj i wybuduj”, polegające
na zaprojektowaniu i budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej
zamieszkania zbiorowego lub wielorodzinnego, której wartość wykonania wynosi nie mniej niż
800 000 zł brutto
2) Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że będą dysponować co najmniej 1 osobą,
pełniącą funkcję kierownika budowy – branża konstrukcyjno-budowlana - posiadającą niezbędne
uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, należącą do właściwej izby samorządu
zawodowego.
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