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Ogłoszenie nr 540194520-N-2020 z dnia 07-10-2020 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 544171-N-2020
Data: 27/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i
Ogniw, Krajowy numer identyfikacyjny 27542000580000, ul. ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 279 78 00, e-mail joanna.jankowska@claio.poznan.pl,
faks 61 279 78 97.
Adres strony internetowej (url): www.claio.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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Laboratorium przy ul
Fortecznej 12 poprzez rozbudowę budynków przynależnych do budynku „B”. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania opisany jest w Specyfikacji
Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 1a do SIWZ –
STWiOR, w załączniku nr 1b do SIWZ – przedmiar, oraz załczniku nr 1c do SIWZ - projekt
wykonawczy.
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W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji
Laboratorium przy ul Fortecznej 12 poprzez rozbudowę budynków przynależnych do budynku
„B”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania opisany
jest w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik
nr 1a do SIWZ – STWiOR, w załączniku nr 1b do SIWZ – przedmiar, załączniku nr 1c do SIWZ
– projekt wykonawczy, oraz załączniku nr 1d do SIWZ – projekty branżowe wykonawcze.

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: 2020-10-14, godzina: 13:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-22, godzina: 13:30
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