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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 43135

Data: 14/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27578300000, ul. Plac Matejki  13, 31157   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail

zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: 3) Wykonanie projektu budowlanego oraz wystąpienie do Miejskiego Konserwatora Zabytków o uzyskanie decyzji do 16 tygodni od podpisania umowy, 4) Po uzyskaniu

decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków (do 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 3) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do PNB zgodnie z obowiązującymi przepisami i

wymogami oraz złożenie do Zamawiającego potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do 20 tygodni od dnia podpisania umowy, - w przypadku wykazania braków przez organ

prowadzący postępowanie, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez organ, 5) wykonanie projektu wykonawczego we

wszystkich branżach oraz przekazanie Zamawiającemu jednego kompletu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i pozostałymi dokumentami - do 6 tygodni od

decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, jednak nie później niż do dnia 06 października 2017 r.

W ogłoszeniu powinno być: 3) Wykonanie projektu budowlanego oraz wystąpienie do Miejskiego Konserwatora Zabytków o uzyskanie decyzji do 20 tygodni od podpisania umowy, 4) Po

uzyskaniu decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków (do 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 3) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do PNB zgodnie z obowiązującymi

przepisami i wymogami oraz złożenie do Zamawiającego potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do 24 tygodni od dnia podpisania umowy, - w przypadku wykazania braków

przez organ prowadzący postępowanie, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez organ, 5) wykonanie projektu wykonawczego

we wszystkich branżach oraz przekazanie Zamawiającemu jednego kompletu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i pozostałymi dokumentami - do 6 tygodni

od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, jednak nie później niż do dnia 10 listopada 2017 r.

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 43135-2017 z dnia 14-03-2017 - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji (przebudowy) budynku użyteczności publicznej w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, wraz z opracowani...

Termin składania ofert/wniosków: 05-04-2017

  

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f420a148-4060-4ea4-b842...
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