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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 526685-N-2017 

Data: 06/06/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Skarb Państwa - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, 

Krajowy numer identyfikacyjny 29264753100000, ul. ul. Wapiennikowa  , 25112   Kielce, 

woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 361 07 86, e-mail wi-kielce@piorin.gov.pl, faks 

41 361 39 06.  

Adres strony internetowej (url): www.pioin.gov.pl/kielce 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa parteru części przyszklarniowej 

pod potrzeby laboratorium, wraz z łącznikiem do budynku głównego, wraz z wyposażeniem - 

II etap 1.Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Przedmiot 

zamówienia został podzielony na dwie części: Zadanie nr 1(część 1) i Zadanie nr 2 (część 2). 

2.Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a)projekt umowy - 

stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ b)projekt budowlany– stanowiący Załącznik nr 9 do 

SIWZ c)projekt wykonawczy - stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ d)przedmiar robót dla 

Zadania Nr 1 –stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ e)przedmiar robót dla Zadania Nr 2 – 

stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa parteru części 

przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium, wraz z łącznikiem do budynku głównego, wraz 

z wyposażeniem - II etap 1.Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Zadanie nr 1(część 1) i Zadanie nr 2 

(część 2). 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) projekt 

umowy - stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ b) projekt budowlany– stanowiący Załącznik nr 

9 do SIWZ c) projekt wykonawczy - stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ d) przedmiar robót 

dla Zadania Nr 1 –stanowiący Załącznik nr 11, 13, 14 do SIWZ e) przedmiar robót dla 

Zadania Nr 2 – stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania i otwarcia ofert: Data 2017-06-21, godzina 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania i otwarcia ofert: Data 2017-06-28, godzina 

10:00, 

 


