
                                                                                                Poznań, dnia 18 lutego 2016 r.
NT.5.212.11.2016

MODYFIKACJA  SIWZ

Dotyczy :
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego –Dostawa i montaż bandy pneumatycznej na
stadion sportowy w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1.
Działając  na  podstawie  z  art.  38  ust.  4  ustawy   z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień
publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164),  Zamawiający dokonuje  następującej modyfikacji siwz:

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 3 SIWZ

 było:
„Przedmiot  zamówienia  obejmuje  dostarczenie  i  montaż  bandy  pneumatycznej  na  stadion

sportowy w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1, w terminie nie później niż do dnia 30 marca

2016r., składającej się z jednakowych segmentów o wymiarach: 

- wysokość 1.2 m, 

- szerokość od 78 do 85 cm, 

- długość powyżej 5 m”

Jest
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i montaż bandy pneumatycznej na stadion

sportowy w Poznaniu  przy ul.  Warmińskiej  1,  w terminie nie  później  niż  do dnia 30

marca 2016r., składającej się z jednakowych segmentów o wymiarach: 

- wysokość  powyżej 1.2 m, 

- szerokość od 78 cm do 110 cm, 

      - długość powyżej 5 m

było:

Wadium  należy  wnieść  przed  upływem  terminu  składania  ofert  to  jest  do:
    24.02.2016   r. do godz. 11:00

jest

Wadium  należy  wnieść  przed  upływem  terminu  składania  ofert  to  jest  do:
    25.02.2016   r. do godz. 9:00

było:

 Oferty należy składać do dnia 24.02.2016 r. do godziny 11.00 w sekretariacie zamawiającego, III
piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.



jest: 

Oferty należy  składać do dnia   25.02.2016 r.    do godziny 9:00     w sekretariacie zamawiającego,
III piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.

było:

Otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  dniu  24.02.2016   r.  o godz.  11.15  w salce  konferencyjnej
w siedzibie Zamawiającego, na III piętrze ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.

jest

Otwarcie  ofert odbędzie  się  w  dniu  25.02.2016   r.  o   godz.  9:15   w   salce  konferencyjnej
w siedzibie Zamawiającego, na III piętrze ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.
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