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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232395-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane
2018/S 102-232395

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 095-214798)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, w imieniu i na rzecz
której działa pełnomocnik Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200
Sosnowiec
WZP.271.1.53.2018.MZBM
ul. Korczaka 7
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Szczepan Grabowski, Edyta Kozubek
Tel.:  +48 323642045
E-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 323642055
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzbm.sosnowiec.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul.
Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka”
Numer referencyjny: WZP.271.1.53.2018.MZBM

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w
Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania objętego Decyzją pozwolenia
na budowę nr 142/18 z dnia 28.2.2018 r.
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Adres inwestycji: 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska polskiego 19, Działka: nr 3199; jednostka ewidencyjna
247501_1; obręb 0012.
Inwestor: Gmina Sosnowiec 41-200 sosnowiec, al. Zwycięstwa 20.
Rodzaj obiektu albo robót budowlanych: przebudowa, remont.
Funkcja zabudowy: budynek użyteczności publicznej.
Rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa – oświata, żłobek.
Warunki realizacji zamówienia określa SIWZ oraz załączniki do SIWZ, w tym wzór umowy stanowiący załącznik
nr 7 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 095-214798

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:
1. cena brutto – (60 %),
2. długość okresu gwarancji – (20 %),
3. skrócenie terminu wykonania zamówienia – (20 %),
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną
ocenę w trzech kryteriach oceny.
Powinno być:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:
1. cena brutto – (60 %),
2. długość okresu gwarancji – (20 %),
3. skrócenie terminu wykonania zamówienia – (20 %),
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną
ocenę w trzech kryteriach oceny.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec ktorego
zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy pzp
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Powinno być:
Data: 02/08/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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