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Ogłoszenie nr 540099361-N-2020 z dnia 05-06-2020 r.

Bialystok:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543258-N-2020 

Data: 25/05/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Bialymstoku, Krajowy numer

identyfikacyjny 05055161700000, ul. Upalna   26, 15-668  Bialystok, woj. podlaskie, państwo

Polska, tel. +48856612902, +48856613229, e-mail lo14@um.bialystok.pl, faks +48856613279. 

Adres strony internetowej (url): lo14@um.bialystok.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: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 2020-08-14 

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: data zakończenia: 2020-08-21 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 9) 
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W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - do dnia

14.08.2020 r., w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 30 dni

kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 2) uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do

50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2. Data wykonania przedmiotu umowy

(zakończenia budowy) jest tożsama z datą podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Termin

skutecznego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru jest tożsamy z terminem przekazania

Zamawiającemu niniejszego zgłoszenia wraz z dostarczeniem: 1) oświadczenia kierownika

budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), zwanej dalej: Prawo budowlane; 2) oświadczenia

inspektora nadzoru w formie pisemnej, potwierdzającego gotowość przedmiotu umowy do

odbioru; 3) dokumentacji powykonawczej zawierającej obmiar wykonanych robót z podziałem

na poszczególne elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją projektową (w wersji

papierowej i elektronicznej), 4) dowodów poświadczających udział innego podmiotu, (na

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy

PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia

- do dnia 21.08.2020 r., w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 30 dni

kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 2) uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do

50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2. Data wykonania przedmiotu umowy

(zakończenia budowy) jest tożsama z datą podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Termin

skutecznego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru jest tożsamy z terminem przekazania

Zamawiającemu niniejszego zgłoszenia wraz z dostarczeniem: 1) oświadczenia kierownika

budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), zwanej dalej: Prawo budowlane; 2) oświadczenia

inspektora nadzoru w formie pisemnej, potwierdzającego gotowość przedmiotu umowy do

odbioru; 3) dokumentacji powykonawczej zawierającej obmiar wykonanych robót z podziałem

na poszczególne elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją projektową (w wersji

papierowej i elektronicznej), 4) dowodów poświadczających udział innego podmiotu, (na

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy

PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 
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Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-06-10, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-06-12, godzina: 09:00, 


