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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564326-N-2019 

Data: 24/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60-770  Poznań, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 

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: 4) 

W ogłoszeniu jest: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu. Przedmiot Zamówienia

obejmuje m.in: • opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej

tj. projekt budowlany, wykonawczy, STWiOR dla wykonania modernizacji budynków, zwanej dalej „Dokumentacją”, • uzyskanie na podstawie

wykonanej Dokumentacji, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów,

niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”, • pełnienie nadzoru autorskiego nad

realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim” • wykonanie

robót budowlanych w zakresie modernizacji budynków na podstawie przygotowanej Dokumentacji oraz pielęgnacji zieleni w tym wykonanie

niezbędnych wycinek • wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i dokonaniem stosownych zgłoszeń

umożliwiających rozpoczęcie użytkowania budynków. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w

wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ). 

W ogłoszeniu powinno być: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu.Przedmiot Zamówienia

obejmuje m.in: 1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji

projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy, STWiOR dla wykonania modernizacji budynku oraz dokumentacji na wycinkę drzew i

krzewów, zwanej dalej „Dokumentacją”, 2) uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń,

postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy,

zwanych dalej ,,Pozwoleniami”, w tym decyzji pozwolenie na wycięcie drzew i krzewów, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót,

stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”, 4) wykonanie robót

budowlanych w zakresie modernizacji budynku na podstawie opracowanej Dokumentacji, 5) wykonanie niezbędnych wycinek i nasadzeń

zieleni zgodnie z pozyskaną decyzją; Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pierwszej pielęgnacji zieleni (nawadnianie, nawożenie) oraz

przedstawienia Zamawiającemu w wersji papierowej zasad pielęgnacji dokonanych nasadzeń zieleni. 6) wykonanie dokumentacji

powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i dokonaniem stosownych zgłoszeń umożliwiających rozpoczęcie użytkowania budynku.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego

www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 



Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-09, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-07-12, godzina: 12:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6) 

W ogłoszeniu jest: Oferty należy złożyć do dnia 09.07.2019 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 09.07.2019 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna na 3 piętrze. 

W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy złożyć do dnia 12.07.2019 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 12.07.2019 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna na 3 piętrze. 

 
Drukuj


