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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Krajowy numer identyfikacyjny

004806007, ul. Sienkiewicza   22, 60-818  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 847 54

22, e-mail agnieszka.mendelewska@wokiss.pl, faks 61 624 37 64.

Adres strony internetowej (url): www.wokiss.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu

oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na

udzieleniu dodatkowych dostaw, których celem będzie częściowa wymiana dostarczonych

produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji,

jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych
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właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczna lub

nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub

instalacji.

W ogłoszeniu powinno być: II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.7

W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy

ramowej: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: 2018-11-08, godzina: 09:45,

W ogłoszeniu powinno być: 2018-11-09, godzina: 09:45,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.2

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nie

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nie
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Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nie
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