
Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 178399-2016
Proszę czekać na potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia. Za chwilę na ekranie wyświetli się treść
zamieszczonego ogłoszenia i jego numer. Jednocześnie trwa wysyłanie na Państwa adres e-
mailowy, podany w czasie rejestracji, powiadomienia o zamieszczeniu ogłoszenia w BZP. 
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 163081-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Budowa trzech zadaszonych kortów tenisowych w Ośrodku Przywodnym Rataje, w Poznaniu os. 
Piastowskie 106A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) dokumentacja 
projektowa - zał. nr 1 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne...
Termin składania ofert: 2016-08-12 

Numer ogłoszenia: 178399 - 2016; data zamieszczenia: 10.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 163081 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. 
Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8357901, fax. 61 8334651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

 W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 50 000,00
zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł ). Wadium należy wnieść przed upływem terminu 
składania ofert to jest do: 12.08. 2016r. do godz. 11:00. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł ). Wadium należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert to jest do: 16.08. 2016r. do godz. 11:00. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 12.08.2016 godzina 11:00, miejsce: w sekretariacie Zamawiającego, III piętro, ul. 
Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 16.08.2016 godzina 11:00, miejsce: w sekretariacie Zamawiającego,
III piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań. 

II.2) Tekst, który należy dodać:

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zmianie ulega załącznik nr 3 do SIWZ - opis 
przedmiotu zamówienia: 1) dokumentacja projektowa w branży elektrycznej, 2) 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=163081&rok=2016-07-27


specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiary robót; 
podział na etap I i etap II, aktualna treść z uwzględnieniem zmian w załączeniu na stronie 
internetowej Zamawiającego www.posir.poznan.pl. 


