Ogłoszenie nr 540224603-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.
Iłowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607860-N-2020
Data: 09/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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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. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.
Wykonanie nawierzchni w obrębie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego w Iłowej.
2. Przedmiot zamówienia został opisany załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ w formie
przedmiarów i szkiców sytuacyjnych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót
budowlanych na podstawie załączonego przedmiaru zgodnie z obowiązującym prawem,
normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ. W zakres
przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.: a) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z
przedmiarem stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ; b) Przeniesienie części urządzeń
zabawowych zgodnie z załącznikiem nr 8 – lokalizacja urządzeń c) wykonanie robót
pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń,
d) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż w cenie oferty, e)
zagospodarowanie terenu: m.in. uporządkowanie terenu, f) wykonanie dokumentacji
powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych g) przygotowanie dokumentów
wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do użytkowania w tym
przedłożenie atesów i certyfikatów na materiały użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
pn. Wykonanie nawierzchni w obrębie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego w
Iłowej. 2. Przedmiot zamówienia został opisany załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ w formie
przedmiarów i szkiców sytuacyjnych. Zamawiający wymaga aby nawierzchnia wykonana
była z płyt o wymiarach nie większych niż 50x50cm. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje
wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonego przedmiaru zgodnie z
obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i
niniejszą SIWZ. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.: a) Wykonanie robót
budowlanych zgodnie z przedmiarem stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ; b) Przeniesienie
części urządzeń zabawowych zgodnie z załącznikiem nr 8 – lokalizacja urządzeń c)
wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzeń, d) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót
wymaganych branż w cenie oferty, e) zagospodarowanie terenu: m.in. uporządkowanie
terenu, f) wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów
powykonawczych g) przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa,
związanych z oddaniem obiektu do użytkowania w tym przedłożenie atesów i certyfikatów na
materiały użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2020-11-23 godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-11-24 godzina 12:00

