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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 549446-N-2020 

Data: 18/06/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul.

ul. Matejki  57, 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8694 800; 8694 801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61

8694 809. 

Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.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: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji, wymianę okien, ocieplenia dachu oraz wymianę opraw

oświetleniowych wraz z instalacją w budynkach Stowarzyszenia Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu.

Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy,

złożoną ofertą, dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamówienia, Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SIWZ”, Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi

przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robót – dostępnymi w wersji elektronicznej na stronie internetowej:www.zkzl.poznan.pl 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z

instalacją w budynkach Stowarzyszenia Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do

kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami

udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej

,,SIWZ”, Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – dostępnymi w

wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.zkzl.poznan.pl 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-07-06, godzina: 13:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-07-17, godzina: 13:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5 



W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu

zakupów. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.07.2020 r. godz. 13:15 w siedzibie ZKZL sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu –

Kancelaria pokój nr 1. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego

systemu zakupów. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.07.2020 r. godz. 13:15 w siedzibie ZKZL sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 w

Poznaniu – Kancelaria pokój nr 1. 

 
Drukuj


