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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540234799-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

Jelenia Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613259-N-2019
Data: 23/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.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: 2020-08-28
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: 2020-09-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia ustala się następująco: ---a) przekazanie dokumentacji
projektowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do 28.02.2020 r. (data podpisania protokołu przekazania –
odbioru dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę z uwzględnieniem
zapisu § 7 Tomu II SIWZ), ---b) termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 21.08.2020 r. (data zgłoszenia kierownika budowy o
zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego), ---c) termin zakończenia
zadania – do dnia 28.08.2020 r. (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych).
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia ustala się następująco: ---a) przekazanie dokumentacji
projektowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do 120 dni od daty podpisania umowy (data podpisania
protokołu przekazania – odbioru dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
z uwzględnieniem zapisu § 7 Tomu II SIWZ), ---b) termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 08.09.2020 r. (data zgłoszenia
kierownika budowy o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego), ---c)
termin zakończenia zadania – do dnia 15.09.2020 r. (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-11-06, godzina 10:00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e92d2db9-c91c-408b-a73f-a8e5d2a12e53
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W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-11-13, godzina
10:00

Drukuj
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