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Ogłoszenie nr 540234116-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 613681-N-2019 

Data: 23/10/2019 

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: 8. 

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: 100 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: miesiącach: lub dniach: 110 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 9 
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W ogłoszeniu jest: UWAGA: Dla części I: a) Termin realizacji zadania to 50 dni liczony od daty

podpisania Umowy b) Termin realizacji zadania związanego z dostawą i montażem: -

nowoprojektowanej stolarki drzwiowej drewnianej - nowoprojektowanej ślusarki aluminiowej –

drzwi D6 wraz z systemem KD to 80 dni liczony od daty podpisania Umowy Dla części II: a)

Termin realizacji zadania to 100 dni liczony od daty podpisania Umowy. Zamawiający

informuje, że powierzchnia biurowa zlokalizowana na kondygnacji +3 (użytkowana przez

Zamawiającego) zostanie przekazanie po 60 dnach od dnia podpisania Umowy, natomiast

powierzchnia open space zostanie przekazana w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania

Umowy. 

W ogłoszeniu powinno być: UWAGA: Dla części I: a) Termin realizacji zadania to 60 dni

liczony od daty podpisania Umowy b) Termin realizacji zadania związanego z dostawą i

montażem: - nowoprojektowanej stolarki drzwiowej drewnianej - nowoprojektowanej ślusarki

aluminiowej – drzwi D6 wraz z systemem KD to 100 dni liczony od daty podpisania Umowy Dla

części II: a) Termin realizacji zadania to 110 dni liczony od daty podpisania Umowy.

Zamawiający informuje, że powierzchnia biurowa zlokalizowana na kondygnacji +3

(użytkowana przez Zamawiającego) zostanie przekazanie po 65 dnach od dnia podpisania

Umowy, natomiast powierzchnia open space zostanie przekazana w terminie do 3 dni roboczych

od dnia podpisania Umowy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-11-07, godzina: 12:00, 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: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-11-13, godzina: 12:00, 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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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: Część 1 pkt. 1) 

W ogłoszeniu jest: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres

czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z

Zamawiającym określone zostały w Części III do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

UWAGA: a) Termin realizacji zadania to 50 dni liczony od daty podpisania Umowy b) Termin

realizacji zadania związanego z dostawą i montażem: - nowoprojektowanej stolarki drzwiowej

drewnianej - nowoprojektowanej ślusarki aluminiowej – drzwi D6 wraz z systemem KD to 80

dni liczony od daty podpisania Umowy 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy

zakres czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z

Zamawiającym określone zostały w Części III do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

UWAGA: a) Termin realizacji zadania to 60 dni liczony od daty podpisania Umowy b) Termin

realizacji zadania związanego z dostawą i montażem: - nowoprojektowanej stolarki drzwiowej

drewnianej - nowoprojektowanej ślusarki aluminiowej – drzwi D6 wraz z systemem KD to 100

dni liczony od daty podpisania Umowy 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: Część 2 pkt. 1) 

W ogłoszeniu jest: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres

czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z

Zamawiającym określone zostały w Części III do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

UWAGA: Dla części II: a) Termin realizacji zadania to 100 dni liczony od daty podpisania

Umowy. Zamawiający informuje, że powierzchnia biurowa zlokalizowana na kondygnacji +3

(użytkowana przez Zamawiającego) zostanie przekazanie po 60 dnach od dnia podpisania

Umowy, natomiast powierzchnia open space zostanie przekazana w terminie do 3 dni roboczych

od dnia podpisania Umowy 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy

zakres czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z

Zamawiającym określone zostały w Części III do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

UWAGA: Dla części II: a) Termin realizacji zadania to 110 dni liczony od daty podpisania
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Umowy. Zamawiający informuje, że powierzchnia biurowa zlokalizowana na kondygnacji +3

(użytkowana przez Zamawiającego) zostanie przekazanie po 65 dnach od dnia podpisania

Umowy, natomiast powierzchnia open space zostanie przekazana w terminie do 3 dni roboczych

od dnia podpisania Umowy 
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