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Poznań, dnia 2 kwietnia 2020 r. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 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 i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu, ul. 

Szelągowska 27, 61-626 Poznań,  

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: 

„Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i  

konserwacj i  systemów klimatyzacj i  w obiektach Wielkopolskiego Centrum 

Wspierania Inwestycj i  Sp.  z  o.o.”  

Numer niniejszego postępowania,  jaki  został nadany przez Zamawiającego: 

ZP/WCWI/2020/06 

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

następujący: 

1. 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 i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 

Spółka Partnerska  

ul. Szelągowska 27  

61-626 Poznań  

III piętro  

w nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia 15 kwietnia 2020 do godz. 12:00 

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:  

„Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji 

systemów klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z 

o.o.” nie otwierać przed dniem: 15-04-2020 r. godz. 12.00” 

 

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

„Otwarcie ofert nastąpi w lokalu Pełnomocnika Zamawiającego:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, III piętro 
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w dniu 15-04-2020 r.  o godz.  12.05  

 

3. 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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