
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na

rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch
zabytkowych kamienic.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7781028941

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 5

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-895

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48531978670

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: michalina.kowalczyk@wsb.poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wsb.pl/poznan/zamowienia-pzp

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Beneficjent realizujący projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00041173/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-27 11:01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00037927/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie na podstawie Programu Funkcjonalno –
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Użytkowego (w tym koncepcji wielobranżowej) oraz wykonanie robót budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach rewitalizacji
obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic
przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości
Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul.
Kościuszki i ul. Ratajczaka.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącym Załącznik
nr 1 do SWZ.3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w dokumentacji
przetargowej, w szczególności w projekcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie na podstawie Programu Funkcjonalno –
Użytkowego (w tym koncepcji wielobranżowej) oraz wykonanie robót budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach rewitalizacji
obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic
przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości
Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul.
Kościuszki i ul. Ratajczaka.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącym Załącznik
nr 1 do SWZ.3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w dokumentacji
przetargowej, w szczególności w projekcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami dostępna jest na
stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.wsb.pl/poznan/zamowienia-pzp

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumentami postępowania znajduje się na stronie
internetowej Zamawiającego: https://bip.wsb.pl/poznan/zamowienia-pzp

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami dostępna jest na stronie
internetowej:https://bip.wsb.pl/poznan/zamowienia-pzp
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