
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 148463-2015 z dnia 2015-10-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji

chłodzenia trzech pomieszczeń, znajdujących się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91. 2....

Termin składania ofert: 2015-10-27

Numer ogłoszenia: 155519 - 2015; data zamieszczenia : 23.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  148463 - 2015 data 12.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8410500,

fax. 061 8480556.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  1. Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania obejmującego swoim

zakresem wykonanie instalacji chłodzenia trzech pomieszczeń, znajdujących się w Ośrodku Interwencji

Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91. 2. Przedmiotowe zadanie w zakresie przewidzianych do

wykonania robót budowlanych, polega na pracach prowadzonych w budynku Ośrodka, stanowiącym obiekt

zbiorowego zamieszkania, co Wykonawca winien uwzględnić przy wycenie prac będących przedmiotem

niniejszego zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) w celu potwierdzenia że oferowane

roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, przedłożył karty katalogowe zastosowanych

urządzeń; 2) zagwarantował, iż prace będą realizowane w sposób jak najmniej uciążliwy dla prawidłowego

funkcjonowania Ośrodka; 3) udzielił 60 miesięcy gwarancji na zamontowane urządzenia i materiały; 4)

zaoferował minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane; 5) zrealizował przedmiot

zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w

szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.)

normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami

umowy..

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania

obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji chłodzenia trzech pomieszczeń, znajdujących się w

Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91. 2. Przedmiotowe zadanie w zakresie

przewidzianych do wykonania robót budowlanych, polega na pracach prowadzonych w budynku Ośrodka,

stanowiącym obiekt zbiorowego zamieszkania, co Wykonawca winien uwzględnić przy wycenie prac
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będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) w celu

potwierdzenia że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, przedłożył karty

katalogowe zastosowanych urządzeń; 2) zagwarantował, iż prace będą realizowane w sposób jak najmniej

uciążliwy dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka; 3) zaoferował gwarancje producenta na zamontowane

urządzenia i materiały; 4) zaoferował minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane; 5)

zrealizował przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym

zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1409, ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz

postanowieniami umowy..

II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  IV.4.4).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Wyznaczony zostaje nowy termin składania ofert - 29.11.2015 r.

godz. 11:00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
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