
26.05.2020

1/2

Ogłoszenie nr 540090948-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533431-N-2020 

Data: 28/04/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Wrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 13010000000000, ul. pl. Uniwersytecki 

1, 50-137  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 375 22 34, e-mail bzp@uwr.edu.pl,

faks 71 375 24 72. 

Adres strony internetowej (url): www.uni.wroc.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: IV. POZOSTAŁE ROBOTY ELEKTRYCZNE - Demontaż istniejących

instalacji elektrycznych; - Wykonanie pozostałego okablowania instalacji wysokoprądowych; -

Wykonanie tras kablowych; - Montaż tablic rozdzielczych; - Montaż osprzętu elektrycznego; -

Wykonanie okablowania strukturalnego; - Montaż osprzętu komputerowego; - Montaż

okablowania HDMI i głośnikowego; - Montaż urządzeń systemu AV; - Wykonanie systemu

sygnalizacji pożaru; - Wykonanie systemu odymiania klatki schodowej (okna oddymiające w

dachu z siłownikami zostały zamontowane przy okazji remontu dachu. Wykonawca podłączy

zamontowane elementy i uruchomi system); - Wykonanie systemu domofonowego; - Montaż

systemu monitoringu; - Wymiana instalacji odgromowej 

W ogłoszeniu powinno być: IV. POZOSTAŁE ROBOTY ELEKTRYCZNE - Demontaż
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istniejących instalacji elektrycznych; - Wykonanie pozostałego okablowania instalacji

wysokoprądowych; - Wykonanie tras kablowych; - Montaż tablic rozdzielczych; - Montaż

osprzętu elektrycznego; - Wykonanie okablowania strukturalnego; - Montaż osprzętu

komputerowego; - Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru; - Wykonanie systemu odymiania

klatki schodowej (okna oddymiające w dachu z siłownikami zostały zamontowane przy okazji

remontu dachu. Wykonawca podłączy zamontowane elementy i uruchomi system); - Wykonanie

systemu domofonowego; - Montaż systemu monitoringu; - Wymiana instalacji odgromowej 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-05-25, godzina: 11:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-06-09, godzina: 10:00 


