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Poznań, dnia 19 marca 2019 r. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 404, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska, KRS: 

0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992, 

www.wcwi.com.pl  

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w 

Poznaniu, ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372186, NIP: 9721222511, www.gjw.pl, e-mail: 

wcwi@gjw.com.pl 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: 

„Podział funkcjonalny obiektu aranżacja powierzchni open space zlokalizowanej 

na poziomie +1 w budynku biurowym nr 404 przy ul.  28 Czerwca 1956 r.   

w Poznaniu.”  

Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2019/1 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób 

następujący: 

1. W Dziale V SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Warunki i termin realizacji zamówienia zmienia 

się ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na podziale funkcjonalnym 

obiektu i aranżacji powierzchni open space zlokalizowanej na poziomie +1 i +3 w budynku 

biurowym nr 404 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.” 

2. W Dziale XIX SIWZ Miejsce, termin i sposób złożenia oferty zmienia się: 

a) ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego:  

GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 

Spółka Partnerska  

ul. Szelągowska 27  

61-626 Poznań  

III piętro  

w nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia 4 kwietnia 2019 do godz. 10:00 

b) ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) 

oraz dodatkowo w drugiej kopercie zabezpieczającej. Kopertę (paczkę) należy opisać 

następująco:  
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„Podział funkcjonalny obiektu aranżacja powierzchni open space zlokalizowanej na poziomie +1 

w budynku biurowym nr 404 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.” 

nie otwierać przed dniem: 04-04-2019 r. godz. 10.15” 

3. Zmienia się dział XXI SIWZ Miejsce i termin otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w lokalu Pełnomocnika Zamawiającego:  

GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, III piętro 

w dniu 4 kwietnia 2019 o godz. 10:15 

 

4. Zmienia się brzmienie Załącznika nr 1A Wykaz Cen do FORMULARZA OFERTY, którego nowe 

brzmienie stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, wyszczególniony w odrębnym pliku doc. oraz xls pn. Załącznik nr 1A 

Wykaz Cen do FORMULARZA OFERTY_19032019. 

UWAGA: Wiążąca jest wersja w pliku doc. 

Plik xls został dodany wyłącznie w celu ułatwienia dokonywania obliczeń  

5. Zmienia się brzmienie Części II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, którego nowe brzmienie 

stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wyszczególniony w odrębnym pliku pdf pn. Opis przedmiotu 

zamówienia_19032019. 

UWAGA: Zmiany zostały oznaczone przez Zamawiającego na czerwono. 

6. Zamawiający dołącza do SIWZ Załącznik nr 5 do OPZ_rysunki techniczne, które stanowić będzie 

załącznik nr 3 do niniejszej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

wyszczególniony w odrębnym pliku zip pn. Załącznik nr 5 do OPZ_rysunki techniczne_19032019. 

 

7. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w 

treści składanej oferty. 
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