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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55441-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Żory: Roboty budowlane
2017/S 031-055441

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 029-051352)

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

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrężna 5
Żory
44-240
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Latos
Tel.:  +48 324356880
E-mail: sekretariat@ztkzory.pl 
Faks:  +48 324356920
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budynku nr 5.
Numer referencyjny: ZP/8/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budowy budynku
wielorodzinnego nr 4 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej Europy. W ramach powyższego
przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje do wykonania: A. Budowę wewnętrznych instalacji,w tym:
instalacji wentylacji, strumieniowego oddymiającego systemu wentylacji garażu.
B. Zakres robót
uzupełniających, w tym: sporządzenie protokołu z badania skuteczności wentylacji mechanicznej,
sporządzenie protokołu badania wewnętrznej instalacji ppoż. i oddymiania. Szczegółowy zakres prac

mailto:sekretariat@ztkzory.pl
http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20


Dz.U./S S31
14/02/2017
55441-2017-PL

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 2

14/02/2017 S31
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 2

precyzują: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty
wykonawcze,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (przedmiary robót należy
traktować jako element pomocniczy).

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

10/02/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 029-051352

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budowy budynku
wielorodzinnego nr 4 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej Europy. W ramach powyższego
przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje do wykonania: A. Budowę wewnętrznych instalacji,w tym:
instalacji wentylacji, strumieniowego oddymiającego systemu wentylacji garażu.
B. Zakres robót
uzupełniających, w tym: sporządzenie protokołu z badania skuteczności wentylacji mechanicznej,sporządzenie
protokołu badania wewnętrznej instalacji ppoż. i oddymiania. Szczegółowy zakres prac precyzują:
dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty
wykonawcze,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (przedmiary robót należy
traktować jako element pomocniczy).
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budowy budynku
wielorodzinnego nr 5 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej Europy. W ramach powyższego
przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje do wykonania: A. Budowę wewnętrznych instalacji,w tym:
instalacji wentylacji, strumieniowego oddymiającego systemu wentylacji garażu.
B. Zakres robót
uzupełniających, w tym: sporządzenie protokołu z badania skuteczności wentylacji mechanicznej,sporządzenie
protokołu badania wewnętrznej instalacji ppoż. i oddymiania. Szczegółowy zakres prac precyzują:
dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (przedmiary robót należy traktować jako
element pomocniczy).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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