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Ogłoszenie nr 500235421-N-2018 z dnia 01-10-2018 r.

Poznań: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 616295-N-2018 

Data: 12/09/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul.

ul. Matejki  57, 60770   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8694 800; 8694 801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61

8694 809. 

Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8 

W ogłoszeniu jest: Data zakończenia: 2018-12-31 

W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia: 2019-04-30 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9 

W ogłoszeniu jest: Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2018r., licząc od dnia podpisania umowy, w tym: 1) W

zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż termin ten na złożenie

Dokumentacji wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji jest zobowiązany do

bieżącego raportowania inspektorowi nadzoru (co najmniej co 2 tygodnie) o stopniu zaawansowania prac projektowych. Poszczególne części

dokumentacji powinny zostać sporządzone w następujących ilościach egzemplarzy: a) projekt budowlany, ekspertyza techniczna oraz program

prac konserwatorskich – w 4 egzemplarzach, przy czym Zamawiający winien otrzymać 2 egzemplarze ostemplowane przez Wydział

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania tej dokumentacji oraz dodatkowo 2 kserokopie zatwierdzonej Dokumentacji w wersji

papierowej oraz jeden egzemplarz uporządkowanej branżowo wersji elektronicznej w formacie dwg (AC 2008) i PDF, b) przedmiary robót i

kosztorysy inwestorskie – w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w formacie .ath i PDF, c) STWiORB oraz Plan BIOZ -

3 (trzech) egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w formacie PDF. 2) Wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy

ul.Podbiałowej 24 w Poznaniu wraz z odbiorem końcowym robót w terminie do dnia 31 grudnia 2018r. 3) Nadzór autorski – przez cały okres

wykonywania robót modernizacyjnych budynków, dla których wykonania sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, tj. do

dnia ich odbioru potwierdzonego protokołem odbioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”. 

W ogłoszeniu powinno być: Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2019r., licząc od dnia podpisania umowy, w

tym: 1) W zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń do dnia 31.12.2018 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten na złożenie

Dokumentacji wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji jest zobowiązany do bieżącego

raportowania inspektorowi nadzoru (co najmniej co 2 tygodnie) o stopniu zaawansowania prac projektowych. Poszczególne części

dokumentacji powinny zostać sporządzone w następujących ilościach egzemplarzy: a)projekt budowlany, ekspertyza techniczna oraz program
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prac konserwatorskich – w 4 egzemplarzach, przy czym Zamawiający winien otrzymać 2 egzemplarze ostemplowane przez Wydział

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania tej dokumentacji oraz dodatkowo 2 kserokopie zatwierdzonej Dokumentacji w wersji

papierowej oraz jeden egzemplarz uporządkowanej branżowo wersji elektronicznej w formacie dwg (AC 2008) i PDF, b) przedmiary robót i

kosztorysy inwestorskie – w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w formacie .ath i PDF, c) STWiORB oraz Plan BIOZ -

3 (trzech) egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w formacie PDF. 2) Wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ul.

Podbiałowej 24 w Poznaniu wraz z odbiorem końcowym robót w terminie do dnia 30 kwietnia 2019r. 3) Nadzór autorski – przez cały okres

wykonywania robót modernizacyjnych budynków, dla których wykonania sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, tj. do

dnia ich odbioru potwierdzonego protokołem odbioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: V 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-04, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-05, godzina: 11:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6 

W ogłoszeniu jest: Oferty należy złożyć do dnia 04.10.2018 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w Biurze Obsługi

Klienta pokój nr 1. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w

dniu 04.10.2018 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna na 3 piętrze. 

W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy złożyć do dnia 05.10.2018 r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w

Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie złożonych

ofert nastąpi w dniu 05.10.2018 r. godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna na 3 piętrze. 

 

 
Drukuj


