
Numer ogłoszenia: 140203 - 2014; data zamieszczenia : 30.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  184390 - 2014 data 30.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8412743,

8412740, fax. 061 8412744.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4..

W ogłoszeniu jest:  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 24.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds.

Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat..

W ogłoszeniu powinno by ć: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu lub ofert: 04.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.5.

W ogłoszeniu jest:  inne dokumenty 1) uproszczone kosztorysy ofertowe wraz z zestawieniem

materiałów i sprzętu. Przedłożone kosztorysy lub zestawienie materiałów muszą zawierać nazwy

handlowe oraz nazwy producenta zaoferowanych materiałów, istotnych dla wykonania zamówienia z: a)

branży budowlanej - bloczków ceramicznych do ścian konstrukcyjnych, elementów stropów gęsto

żebrowych (pustaki i belki), płytek podłogowych i ściennych, wykładzin podłogowych, sufitu

podwieszanego, stolarki okiennej, drzwiowej i fasadowej, systemu rynnowego, papy termozgrzewalnej,

materiały izolacji cieplnych, systemu tynków cienkowarstwowych; b) branży instalacyjnej - wszystkich

pomp, armatury instalacji i sieci c.o. oraz c.w.u., armatury pomiarowej i sterującej, armatury instalacji i

sieci wodnej, armatury sanitarnej, grzejników; c) branży elektrycznej - rozdzielni z wyposażeniem

modułowym, opraw oświetleniowych, gniazd i łączników; d) branży teletechnicznej - UPS, systemu sieci

strukturalnej, elementów aktywnych centrali telekomunikacyjnej i sieci komputerowej, elementów

aktywnych systemów: SKD, SAP, SSWiN, CCTV; 2) dokumenty potwierdzające równoważność

zaoferowanych rozwiązań..

W ogłoszeniu powinno by ć: inne dokumenty 1) dokumenty potwierdzające równoważność

zaoferowanych rozwiązań..
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