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Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 548855-N-2017

Data: 13/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 630703410, ul. ul. Jana

Kochanowskiego  2a, 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail

przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.

Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.kwp.policja.gov.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 robót budowlanych związanych z termomodernizacją

budynku Składnicy akt Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, położonego przy ul.

Podolańskiej 52. Zakres robót w szczególności obejmuje: 1) wykonanie ocieplenia ścian

zewnętrznych o powierzchni ok. 848 m2; 2) wykonanie docieplenia dachu o powierzchni ok. 1188
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m2; 3) wykonanie sufitu podwieszonego z dociepleniem o powierzchni ok. 1141 m2; 4) wymianę

wymiana stolarki okiennej w ilości 51 szt i łącznej powierzchni 87 m2; 6) wykonanie ocieplenia

posadzki piwnic o powierzchni ok. 999 m2; 7) wykonanie nowej instalacji c.o., w tym montaż 60

szt. grzejników; 8) wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd; 9) wykonanie instalacji

fotowoltaicznej wraz z montażem 30 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy 8,1 kWp.

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 robót budowlanych związanych z

termomodernizacją budynku Składnicy akt Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,

położonego przy ul. Podolańskiej 52. Zakres robót w szczególności obejmuje: 1) wykonanie

ocieplenia ścian zewnętrznych o powierzchni ok. 848 m2; 2) wykonanie docieplenia dachu o

powierzchni ok. 1188 m2; 3) wykonanie sufitu podwieszonego z dociepleniem o powierzchni ok.

1141 m2; 4) wymianę stolarki okiennej w ilości 51 szt i łącznej powierzchni ok. 87 m2; 5)

wymianę stolarki drzwiowej w ilości 5 szt i łącznej powierzchni ok. 16 m2; 6) wykonanie

ocieplenia posadzki piwnic o powierzchni ok. 999 m2; 7) wykonanie nowej instalacji c.o., w tym

montaż 60 szt. grzejników; 8) wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd; 9) wykonanie

instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem 30 szt. ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 8,1

kWp.
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