
Ogłoszenie nr 540021902-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.

Poznań: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 506345-N-2019 

Data: 23/01/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   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: 8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został

ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

W ogłoszeniu jest: W miesiącach: 5 

W ogłoszeniu powinno być: W miesiącach: 6 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9) Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu jest: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) W zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń – w

terminie 5 tygodni na opracowanie Dokumentacji licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu

Dokumentacji wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 7 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją

„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, 2) W zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót

objętych Dokumentacją, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 3) W zakresie wykonania robót – 5 miesięcy licząc od dnia

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie zakończenia robót wynosi 2 tygodnie przed upływem terminu na wykonanie robót,

W ogłoszeniu powinno być: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) W zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń –

w terminie 8 tygodni na opracowanie Dokumentacji licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu

Dokumentacji wynosi 7 tygodni od dnia zawarcia Umowy oraz 7 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją

„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, 2) W zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót

objętych Dokumentacją, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 3) W zakresie wykonania robót – 6 miesięcy licząc od dnia

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie zakończenia robót wynosi 2 tygodnie przed upływem terminu na wykonanie robót 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-08, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-15, godzina: 12:00 



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6) Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu jest: Oferty należy złożyć do dnia 08.02.2019 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 08.02.2019 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna na 3 piętrze. 

W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy złożyć do dnia 15.02.2019 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 15.02.2019 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna na 3 piętrze. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych - Część 1 

Punkt: 4) Czas trwania lub termin wykonania 

W ogłoszeniu jest: okres w miesiącach: 5 

W ogłoszeniu powinno być: okres w miesiącach: 6 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych - Część 1 

Punkt: 6) INFORMACJE DODATKOWE: 

W ogłoszeniu jest: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) W zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń – w

terminie 5 tygodni na opracowanie Dokumentacji licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu

Dokumentacji wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 7 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją

„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, 2) W zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót

objętych Dokumentacją, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 3) W zakresie wykonania robót – 5 miesięcy licząc od dnia

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie zakończenia robót wynosi 2 tygodnie przed upływem terminu na wykonanie robót,

W ogłoszeniu powinno być: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) W zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń –

w terminie 8 tygodni na opracowanie Dokumentacji licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu

Dokumentacji wynosi 7 tygodni od dnia zawarcia Umowy oraz 7 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją

„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, 2) W zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót

objętych Dokumentacją, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 3) W zakresie wykonania robót – 6 miesięcy licząc od dnia

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie zakończenia robót wynosi 2 tygodnie przed upływem terminu na wykonanie robót.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych - Część 2 

Punkt: 4) Czas trwania lub termin wykonania 

W ogłoszeniu jest: okres w miesiącach: 5 

W ogłoszeniu powinno być: okres w miesiącach: 6 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych - Część 2 

Punkt: 6) INFORMACJE DODATKOWE: 

W ogłoszeniu jest: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) W zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń – w

terminie 5 tygodni na opracowanie Dokumentacji licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu

Dokumentacji wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 7 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją

„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, 2) W zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót

objętych Dokumentacją, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 3) W zakresie wykonania robót – 5 miesięcy licząc od dnia

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie zakończenia robót wynosi 2 tygodnie przed upływem terminu na wykonanie robót,

W ogłoszeniu powinno być: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) W zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń –



w terminie 8 tygodni na opracowanie Dokumentacji licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu

Dokumentacji wynosi 7 tygodni od dnia zawarcia Umowy oraz 7 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją

„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, 2) W zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót

objętych Dokumentacją, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 3) W zakresie wykonania robót – 6 miesięcy licząc od dnia

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie zakończenia robót wynosi 2 tygodnie przed upływem terminu na wykonanie robót.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych - Część 3 

Punkt: 4) Czas trwania lub termin wykonania 

W ogłoszeniu jest: okres w miesiącach: 5 

W ogłoszeniu powinno być: okres w miesiącach: 6 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych - Część 3 

Punkt: 6) INFORMACJE DODATKOWE: 

W ogłoszeniu jest: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) W zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń – w

terminie 5 tygodni na opracowanie Dokumentacji licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu

Dokumentacji wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 7 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją

„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, 2) W zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót

objętych Dokumentacją, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 3) W zakresie wykonania robót – 5 miesięcy licząc od dnia

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie zakończenia robót wynosi 2 tygodnie przed upływem terminu na wykonanie robót,

W ogłoszeniu powinno być: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) W zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń –

w terminie 8 tygodni na opracowanie Dokumentacji licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu

Dokumentacji wynosi 7 tygodni od dnia zawarcia Umowy oraz 7 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją

„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, 2) W zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót

objętych Dokumentacją, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 3) W zakresie wykonania robót – 6 miesięcy licząc od dnia

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie zakończenia robót wynosi 2 tygodnie przed upływem terminu na wykonanie robót 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych - Część 4 

Punkt: 4) Czas trwania lub termin wykonania 

W ogłoszeniu jest: okres w miesiącach: 5 

W ogłoszeniu powinno być: okres w miesiącach: 6 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych - Część 4 

Punkt: 6) INFORMACJE DODATKOWE: 

W ogłoszeniu jest: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) W zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń – w

terminie 5 tygodni na opracowanie Dokumentacji licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu

Dokumentacji wynosi 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy oraz 7 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją

„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, 2) W zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót

objętych Dokumentacją, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 3) W zakresie wykonania robót – 5 miesięcy licząc od dnia

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie zakończenia robót wynosi 2 tygodnie przed upływem terminu na wykonanie robót,

W ogłoszeniu powinno być: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) W zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania Pozwoleń –

w terminie 8 tygodni na opracowanie Dokumentacji licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu

Dokumentacji wynosi 7 tygodni od dnia zawarcia Umowy oraz 7 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacją

„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, 2) W zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót

objętych Dokumentacją, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 3) W zakresie wykonania robót – 6 miesięcy licząc od dnia



zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie zakończenia robót wynosi 2 tygodnie przed upływem terminu na wykonanie robót 

 

 
Drukuj


