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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
 
Numer: 577565-N-2020 
Data: 25/08/2020 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława 
Łokietka  1, 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail 
zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001. 
Adres strony internetowej (url): https://lublin.eu 
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: 1.1. wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o 
część I - segment dydaktyczny (wymieniony jako etap I w koncepcji architektoniczno – budowlanej
– Załącznik Nr 1b do SIWZ) i o część II - rozbudowę kuchni i stołówki wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą, pozwalającej na uzyskanie dwóch niezależnych pozwoleń na budowę, 
odrębnie dla rozbudowy o część I - segment dydaktyczny i odrębnie o rozbudowę o część II - 
kuchni i stołówki oraz wybudowanie zaprojektowanych obiektów. (Koncepcja stanowiąca 
Załącznik nr 1b do SIWZ - obejmuje rozbudowę Szkoły o segment dydaktyczny oznaczony w 
koncepcji jako etap II, który nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia).
 W ogłoszeniu powinno być: 1.1. Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława 
Jagiełły o część I - segment dydaktyczny (wymieniony jako etap I w koncepcji architektoniczno – 
budowlanej – Załącznik Nr 1a do SIWZ) i o część II - rozbudowę kuchni i stołówki wraz z 
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, pozwalającej na uzyskanie dwóch niezależnych pozwoleń 
na budowę, odrębnie dla rozbudowy o część I - segment dydaktyczny i odrębnie o rozbudowę o 
część II - kuchni i stołówki oraz wybudowanie zaprojektowanych obiektów. (Koncepcja stanowiąca
Załącznik nr 1a do SIWZ - obejmuje rozbudowę Szkoły o segment dydaktyczny oznaczony w 
koncepcji jako etap II, który nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia). 

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: 2020-09-09, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2021-01-07, godzina: 11:00, 


