
 

Gliwice, dnia 14.06.2017 r. 
 
 

Zamawiający: 
W.S.O.P. Sp. z o.o. 
ul. Pszczyńska 306 
44-100 Gliwice 
NIP: 6311002010 
e-mail: przetargue@wsop.pl 
tel. 32 332 49 30 
 
 
Kod CPV: 
CPV 45 00 00 00 - 7 - roboty budowlane 
CPV 45 00 00 00 - 8 - przygotowanie terenu pod budowę  
CPV 45 00 00 00 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części, oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej  
CPV 45 30 00 00 -0 - roboty instalacyjne w budynkach  
CPV 45 40 00 00 - 1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45 31 00 00-3 - roboty instalacyjne elektryczne 
 
 
 
niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie: 
http://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://www.wsop.pl/ 

 
 
 

ZMIANA nr 1 
OGŁOSZENIE – Zapytanie ofertowe nr 2 

Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego WSOP 
 
Zamawiający zmienia treść OGŁOSZENIA – Zapytania ofertowego nr 2 w niżej opisanym 
zakresie:  
 
I. Zmiana w pkt I Przedmiot i termin realizacji zamówienia ust. 2 fragment treści pod 
pkt 2): 
 



 

Było: 
Zamawiający poza niniejszym zamówieniem wykona instalacje kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, tj. parkingi, utwardzenia terenu, 
zieleń i zjazd na drogę publiczną w terminie umożliwiającym Wykonawcy złożenie wniosku 
o pozwolenie na użytkowanie całego obiektu. 
 
Jest po zmianie: 
Zamawiający poza niniejszym zamówieniem wykona instalacje kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, tj. parkingi, utwardzenia terenu, 
zieleń i zjazd na drogę publiczną, a także instalację sprężonego powietrza w terminie 
umożliwiającym Wykonawcy złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie całego obiektu. 
 
Było: 
Propozycje powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres: przetargue@wsop.pl do 
dnia 12 czerwca 2017 r. do godz. 24:00. Zamawiający do dnia 14 czerwca 2017 r. ogłosi, 
które z zaproponowanych rozwiązań akceptuje jako zamienne i równoważne wobec 
rozwiązań przewidzianych w powyższych przedmiarach. Ogłoszenie to zostanie 
opublikowane na wskazanych na wstępie stronach internetowych Zamawiającego i Bazy 
konkurencyjności, na których upublicznione zostało niniejsze Zapytanie Ofertowe. 
 
Jest po zmianie: 
Propozycje powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres: przetargue@wsop.pl do 
dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 24:00. Zamawiający sukcesywnie, nie później niż do dnia 
21 czerwca 2017 r. udostępni w sposób opisany w pkt VII ust. 1 niniejszego Zapytania 
Ofertowego treść zaproponowanych zmian wraz z decyzją, które z nich akceptuje jako 
zamienne i równoważne wobec rozwiązań przewidzianych w powyższych przedmiarach.  
 
 
II. Zmiana w pkt V. Termin i miejsce składania ofert 
 
Było: 
Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2017 r. o godz. 16:00.  
 
Jest po zmianie: 
Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2017 r. o godz. 16:00. 
 
 



 

III. Zmiana w pkt VII. Informacje dodatkowe pkt 1) 
 
Było: 
1. Dokumenty, o których mowa w pkt I.2 zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego, w związku z tym ich udostępnienie uzależnione jest od 
przesłania przez Wykonawcę skanu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Skan ten 
należy przesłać na adres: przetargue@wsop.pl. Po przesłaniu tego oświadczenia 
Wykonawca otrzyma pocztą elektroniczną link z możliwością pobrania tych dokumentów 
w formacie pdf. 

 
Jest po zmianie: 
1. Dokumenty, o których mowa w pkt I.2 oraz ogłoszenie Zamawiającego dotyczące 

zaproponowanych rozwiązań zamiennych i równoważnych wobec rozwiązań 
przewidzianych w przedmiarach, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiającego, w związku z tym ich udostępnienie uzależnione jest od 
przesłania przez Wykonawcę skanu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Skan ten 
należy przesłać na adres: przetargue@wsop.pl. Po przesłaniu tego oświadczenia 
Wykonawca otrzyma pocztą elektroniczną link z możliwością pobrania tych dokumentów 
w odpowiednim formacie. 


