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Łódź:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 772232-N-2020

Data: 30.12.2020 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36442956300000, ul.

Piotrkowska  175, 90-447  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 272 62 80, e-mail

zamowienia@zim.uml.lodz.pl, faks 42 272 62 77.

Adres strony internetowej (url): http://zim.lodz.bip-e.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 15.01.2021, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

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

negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > > język polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 22.01.2021, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania

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

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być
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sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > > język polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.8

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w

dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 12

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach

Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 15.12.2021

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.9

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy

wynosi: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym, że Wykonawca zobowiązany jest do

przekazania Zamawiającemu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dokumentacji

projektowej dla wszystkich branż wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, oraz

ostatecznym pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytków i ostatecznym pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest wykonać

przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do dnia 15 grudnia 2021 roku, do tego czasu

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 miesięcy od dnia

zawarcia umowy dokumentacji projektowej dla wszystkich branż wraz z ostateczną decyzją o

pozwoleniu na budowę, oraz ostatecznym pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytków i ostatecznym pozwoleniem na prowadzenie prac

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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