
Ogłoszenie nr 500194785-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.

Gryfino: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 604683-N-2018 

Data: 14/08/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gryfiński, Krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul. Sprzymierzonych  4, 74100   Gryfino, woj. zachodniopomorskie,

państwo Polska, tel. 914 045 000, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl, faks 914 163 002. 

Adres strony internetowej (url): bip.gryfino.powiat.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 1) 

W ogłoszeniu jest: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie realizowana w

formule "zaprojektuj i wybuduj" 

W ogłoszeniu powinno być: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie" 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Rozbudowa

Szpitala Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule “zaprojektuj i wybuduj”” 1.1. Zamawiający rozumie usługę pełnienia funkcji Inżyniera

Kontraktu jako funkcję realizowaną poprzez zespół specjalistów opisany w niniejszej SIWZ. 1.2. Przez użyte w niniejszej SIWZ określenie

„Inżyniera Kontraktu” rozumie się przedstawiciela Zamawiającego, działającego w jego imieniu i na jego rzecz, który odpowiada za

kompleksową i terminową realizację projektu zgodnie z:  ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.);  ustawą Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);  warunkami określonymi w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcą robót budowlanych;  Kodeksem Cywilnym (Dz. U. z 2016 poz. 380, 585 z późn. zm.);  warunkami określonymi w niniejszej

SIWZ; Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z nadzoru inwestorskiego poprzez Zespół Inżyniera Kontraktu (opisany w niniejszej

SIWZ) wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje dla Wykonawcy robót budowlanych. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.

„Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule “zaprojektuj i wybuduj”” 1.1. Zamawiający rozumie usługę pełnienia

funkcji Inżyniera Kontraktu jako funkcję realizowaną poprzez zespół specjalistów opisany w niniejszej SIWZ. 1.2. Przez użyte w niniejszej

SIWZ określenie „Inżyniera Kontraktu” rozumie się przedstawiciela Zamawiającego, działającego w jego imieniu i na jego rzecz, który

odpowiada za kompleksową i terminową realizację projektu zgodnie z:  ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.); 

ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);  warunkami określonymi w umowach zawartych pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;  Kodeksem Cywilnym (Dz. U. z 2016 poz. 380, 585 z późn. zm.);  warunkami

określonymi w niniejszej SIWZ; Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z nadzoru inwestorskiego poprzez Zespół Inżyniera Kontraktu

(opisany w niniejszej SIWZ) wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje dla Wykonawcy robót budowlanych. 



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8 

W ogłoszeniu jest: 24 

W ogłoszeniu powinno być: 20 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9 

W ogłoszeniu jest: Termin zakończenia realizacji umowy: 16- 24 miesiące od daty zawarcia umowy na roboty budowlane. 

W ogłoszeniu powinno być: Termin zakończenia realizacji umowy: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji

wykonawczej oraz robót budowlanych. 

 

 
Drukuj


