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Ogłoszenie nr 500040068-N-2018 z dnia 22-02-2018 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 492473-N-2018
Data: 25/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ogród Zoologiczny w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63210005700000, ul. Karpala Wojtka 3, 61-063 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 768 209,
e-mail zoo-pozn@man.poznan.pl, faks 618 773 533.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
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: 2018-02-26, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-05, godzina: 09:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 45200000-9 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45111300-1 45321000-3 45262400-5 44212310-5 45262500-6 45410000-4 45440000-3
45320000-6 45421000-4 39290000-1 45200000-9 45300000-0 45311000-0 45312310-3 45111000-8 45232000-2 45112710-5 45233222-1
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 45200000-9 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45111300-1 45321000-3 45262400-5 44212310-5 45262500-6 45410000-4
45440000-3 45320000-6 39290000-1 45200000-9 45300000-0 45311000-0 45312310-3 45111000-8 45232000-2 45314320-0

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy
budynku lwiarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu ,ul. Zwierzyniecka 19, działka nr 86/6. Zakres zamówienia nie obejmuje całości projektu załączonego jako załącznik nr 1 do
SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementów wyszczególnionych w załączniku nr 1a do SIWZ – Przedmiarze. Budynek znajdującej się na terenie Starego ZOO
w Poznaniu położonego przy ul. Zwierzyniecka 19, 60 - 814 Poznań zgodnie z Dokumentacją Techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, opis techniczny, oraz przedmiar robót. Przebudowywany obiekt objęty jest ochroną konserwatorską. Wraz z całością założenia Starego ZOO został wpisany na listę
zabytków pod numerem A201 w roku 1978. Przed rozpoczęciem prac należy jednak dokonać niezbędnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także ustalić
zakres Projektu Budowlanego do wykonania na bazie niniejszego opracowania technicznego. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 1. Okres
Gwarancji Podstawowej – 36 miesięcy
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku lwiarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 19, działka nr 86/6. Przebudowywany obiekt objęty
jest ochroną konserwatorską. Wraz z całością założenia Starego ZOO został wpisany na listę zabytków pod numerem A201 w roku 1978. Wykonawca ma wykonać przedmiot
zamówienia zgodnie z Dokumentacją Techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ – projektem budowlanym, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót oraz opisem
technicznym. Zakres zamówienia nie obejmuje całości projektu załączonego jako załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementów
wyszczególnionych w załączniku nr 1a do SIWZ – Przedmiarze. Przedmiar ma wyłącznie charakter poglądowy i ma wskazać Wykonawcy jakie rodzaje prac mają zostać wykonane
w ramach niniejszego zamówienia. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać niezbędnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także ustalić zakres Projektu
Budowlanego do wykonania na bazie niniejszego opracowania technicznego. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 1. Okres Gwarancji
Podstawowej – 36 miesięcy
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