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Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 774059-N-2020 

Data: 30/12/2020 

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.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: 6. Okres realizacji Zamówienia: Termin zakończenia robót - do 30.10.2021

r., w tym: wykonanie robót budowlanych, z wyłączeniem naprawy nawierzchni wjazdu na

parking od strony ul. Wszystkich Świętych – do 30.03.2021 r.; pasywacja wież chłodniczych –

12 tygodni od daty uruchomienia wież chłodniczych/rozpoczęcia eksploatacji instalacji

chłodzenia współpracującej z układem VRV budynku; naprawa nawierzchni wjazdu na parking

od strony ul. Wszystkich Świętych – do 30.04.2021 r.; dostawa środków chemicznych do

uzdatniania i kondycjonowania wody oraz sprawowanie opieki i kontroli nad jakością

kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z dwiema wieżami wyparnymi w okresie od

zakończenia procesu pasywacji do 30.10.2021 r 

W ogłoszeniu powinno być: 6. Okres realizacji Zamówienia: Termin zakończenia robót - do



30.10.2021 r., w tym: wykonanie robót budowlanych, z wyłączeniem naprawy nawierzchni

wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych – do 30.04.2021 r.; pasywacja wież

chłodniczych – 12 tygodni od daty uruchomienia wież chłodniczych/rozpoczęcia eksploatacji

instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV budynku; naprawa nawierzchni wjazdu na

parking od strony ul. Wszystkich Świętych – do 30.05.2021 r.; dostawa środków chemicznych do

uzdatniania i kondycjonowania wody oraz sprawowanie opieki i kontroli nad jakością

kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z dwiema wieżami wyparnymi w okresie od

zakończenia procesu pasywacji do 30.10.2021 r 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Punkt: 17 

W ogłoszeniu jest: 17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. UWAGA: Termin

zakończenia robót - do 30.10.2021 r., w tym: - wykonanie robót budowlanych, z wyłączeniem

naprawy nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych – do 30.03.2021 r.; -

pasywacja wież chłodniczych – 12 tygodni od daty uruchomienia wież chłodniczych/rozpoczęcia

eksploatacji instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV budynku; - naprawa

nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych – do 30.04.2021 r.; - dostawa

środków chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody oraz sprawowanie opieki i

kontroli nad jakością kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z dwiema wieżami

wyparnymi w okresie od zakończenia procesu pasywacji do 30.10.2021 r. 

W ogłoszeniu powinno być: 17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania

przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. UWAGA: Termin

zakończenia robót - do 30.10.2021 r., w tym: - wykonanie robót budowlanych, z wyłączeniem

naprawy nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych – do 30.04.2021 r.; -

pasywacja wież chłodniczych – 12 tygodni od daty uruchomienia wież chłodniczych/rozpoczęcia

eksploatacji instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV budynku; - naprawa

nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych – do 30.05.2021 r.; - dostawa

środków chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody oraz sprawowanie opieki i

kontroli nad jakością kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z dwiema wieżami

wyparnymi w okresie od zakończenia procesu pasywacji do 30.10.2021 r. 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II.9) Informacje dodatkowe 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Termin zakończenia robót - do 30.10.2021 r., w tym: - wykonanie robót

budowlanych, z wyłączeniem naprawy nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich

Świętych –do 30.03.2021 r.; - pasywacja wież chłodniczych – 12 tygodni od daty uruchomienia

wież chłodniczych/rozpoczęcia eksploatacji instalacji chłodzenia współpracującej z układem

VRV budynku; - naprawa nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych –

do 30.04.2021 r.; - dostawa środków chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody oraz

sprawowanie opieki i kontroli nad jakością kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z

dwiema wieżami wyparnymi w okresie od zakończenia procesu pasywacji do 30.10.2021 r. 

W ogłoszeniu powinno być: Termin zakończenia robót - do 30.10.2021 r., w tym: - wykonanie

robót budowlanych, z wyłączeniem naprawy nawierzchni wjazdu na parking od strony ul.

Wszystkich Świętych –do 30.04.2021 r.; - pasywacja wież chłodniczych – 12 tygodni od daty

uruchomienia wież chłodniczych/rozpoczęcia eksploatacji instalacji chłodzenia współpracującej

z układem VRV budynku; - naprawa nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich

Świętych – do 30.05.2021 r.; - dostawa środków chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania

wody oraz sprawowanie opieki i kontroli nad jakością kondycjonowanej wody w obiegach

chłodzenia z dwiema wieżami wyparnymi w okresie od zakończenia procesu pasywacji do

30.10.2021 r. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Data: 14.01.2021, 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: Data: 25.01.2021, 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 


