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Ogłoszenie nr 500003362-N-2017 z dnia 12-07-2017 r.
Bolesławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 549755-N-2017
Data: 12/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 23088951500000, ul. ul. Bankowa , 59700
Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 448 111, e-mail tbs_boleslawiec@pro.onet.pl, faks 756 448 111.
Adres strony internetowej (url): http://www.tbsboleslawiec.pl

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 realizacja robót budowlanych, polegających na rozbiórce elementów wewnętrznych
niezabytkowego, nieużytkowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego znajdującego się w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12. 2. W
ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) ogrodzenie i oznaczenie terenu rozbiórki, sporządzenie planu bioz; 2) roboty rozbiórkowe w
budynku; 3) rozbiórkę elementów i odbiór gruzu z rozbiórki, utylizacja; 4) odbiór i zagospodarowanie odpadów i złomu zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w uzgodnieniu z właściwymi służbami, jeżeli istnieje taki wymóg. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa oraz
projekt budowlany, wykonawcze wraz z informacją BIOZ, przedmiary robót, i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
UWAGA: Dokumentacja projektowa dotyczy przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w
Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12 i zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu. Przedmiotem przetargu jest zakres
określony jako roboty rozbiórkowe określone w dokumentacji projektowej – pozycje 1 i 2 przedmiaru branży ogólnobudowlanej, oraz wszystkich
instalacji wewnętrznych tj. elektrycznej i sanitarnej. Rozbiórka nie obejmuje nw. pozycji kosztorysowych: 1, 2, 9, 10, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 54, 55,
56, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 - wykreślonych z załączonego przedmiaru.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, polegających na rozbiórce elementów wewnętrznych
niezabytkowego, nieużytkowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego znajdującego się w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12. 2.W
ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) ogrodzenie i oznaczenie terenu rozbiórki, sporządzenie planu bioz; 2) roboty rozbiórkowe w
budynku; 3) rozbiórkę elementów i odbiór gruzu z rozbiórki, utylizacja; 4) odbiór i zagospodarowanie odpadów i złomu zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w uzgodnieniu z właściwymi służbami, jeżeli istnieje taki wymóg. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa oraz
projekt budowlany, wykonawcze wraz z informacją BIOZ, przedmiary robót, i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
UWAGA: Dokumentacja projektowa dotyczy przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w
Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12 i zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu. Przedmiotem przetargu jest zakres
określony jako roboty rozbiórkowe określone w dokumentacji projektowej – pozycje 1 i 2 przedmiaru branży ogólnobudowlanej, oraz wszystkich
instalacji wewnętrznych tj. elektrycznej i sanitarnej. Rozbiórka nie obejmuje nw. pozycji kosztorysowych: 1, 2, 9, 10, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 54, 55,
56, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92 i 93 - wykreślonych z załączonego przedmiaru.
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