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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 588168-N-2019 

Data: 21/08/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

63030345400000, ul. 28 Czerwca 1956 r.  404, 61-441  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo

Polska, tel. 616 686 984, e-mail zamowienia@wcwi.com.pl, faks 616 686 992. 

Adres strony internetowej (url): www.wcwi.com.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 4. Okres realizacji Zamówienia: a) Termin zakończenia robót - 60 dni od

dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – z zastrzeżeniem lit. b) poniżej; b)

Termin dostawy i montażu: − nowoprojektowanej stolarki drzwiowej drewnianej, −

nowoprojektowanej ślusarki aluminiowej – drzwi D6 wraz z systemem KD 90 dni od dnia

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5 

W ogłoszeniu powinno być: 4. Okres realizacji Zamówienia: a) Termin zakończenia robót - 60

dni od dnia przekazania Terenu budowy na zasadach określonych w umowie w sprawie

zamówienia publicznego – z zastrzeżeniem lit. b) poniżej; b) Termin dostawy i montażu: -

nowoprojektowanej stolarki drzwiowej drewnianej, - nowoprojektowanej ślusarki aluminiowej –

drzwi D6 wraz z systemem KD - 90 dni od dnia przekazania Terenu budowy na zasadach



określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9) 

W ogłoszeniu jest: a) Termin zakończenia robót - 60 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego – z zastrzeżeniem lit. b) poniżej; b) Termin dostawy i montażu: −

nowoprojektowanej stolarki drzwiowej drewnianej, − nowoprojektowanej ślusarki aluminiowej –

drzwi D6 wraz z systemem KD 90 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. 

W ogłoszeniu powinno być: a) Termin zakończenia robót - 60 dni od dnia przekazania Terenu

budowy na zasadach określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego – z

zastrzeżeniem lit. b) poniżej; b) Termin dostawy i montażu: - nowoprojektowanej stolarki

drzwiowej drewnianej, - nowoprojektowanej ślusarki aluminiowej – drzwi D6 wraz z systemem

KD - 90 dni od dnia przekazania Terenu budowy na zasadach określonych w umowie w sprawie

zamówienia publicznego. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-06, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

Polski 
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