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Ogłoszenie nr 540226387-N-2019 z dnia 23-10-2019 r.

Sitkówka:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 608587-N-2019 

Data: 10/10/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sitkówka - Nowiny, Krajowy numer identyfikacyjny 29101066500000, ul. ul. Białe

Zagłębie  25, 26-052  Sitkówka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 475 000, e-mail

d.pyk@nowiny.com.pl, faks 413 475 011. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.nowiny.com.pl (zakładka przetargi) 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Punkt: II.9) Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu jest: 8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi. 8.1.Termin

wykonywania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 27.08.2021

r.,który obejmuje okres wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem

ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz okres

wykonywania robót budowlanych, przy czym: 8.1.1. termin złożenia koncepcji wraz z projektem

zagospodarowania terenu,opracowanej na podstawie Programu Funkcjonalno -Użytkowego

(PFU): do dnia 09.12.2019 r. 8.1.2.termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(ZRID): do dnia 30.09.2020 r.; 8.1.3. termin

wykonania robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i uzyskanie w
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imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie(o ile wymagane): od

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia 27.08.2021 r. 8.2.Terminy,

wskazane w ust. 1, określone zostały na podstawie założeń umowy o dofinansowanie zadania w

ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz harmonogramem przekazywania środków

Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie. 

W ogłoszeniu powinno być: 8.Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.

8.1.Termin wykonywania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia

27.08.2021 r., który obejmuje okres wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z

uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz

okres wykonywania robót budowlanych, przy czym: 8.1.1. termin złożenia koncepcji wraz z

projektem zagospodarowania terenu, opracowanej na podstawie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU): do dnia 09.12.2019 r. 8.1.2. termin wykonania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): do dnia 30.09.2020 r.; 8.1.3.

termin wykonania robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i

uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile wymagane): od

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia 27.08.2021 r. 8.2. Terminy,

wskazane w ust. 1, określone zostały na podstawie założeń umowy o dofinansowanie zadania w

ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz harmonogramem przekazywania środków

Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: SEKCJA IV: PROCEDURA 

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

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-29, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-30, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
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Polski 
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