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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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: EDYTA KUKUCZKA
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:
Wykonanie instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budynku nr 5
Numer referencyjny: ZP/25/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji i oddymiania
garażu dla budowy budynku wielorodzinnego nr 5 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej Europy.

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

27/12/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nkukuedy
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-174399
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 240-497530
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/12/2017

Sekcja VII: Zmiany

mailto:sekretariat@ztkzory.pl
http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:497530-2017:TEXT:PL:HTML
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VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 1.1
Zamiast:
W świetle przepisów art. 43 ust. 2b pkt 2 Zamawiający skraca termin składania ofert do 29 dni.Zastosowanie
skróconego terminu wynika z faktu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę wraz z montażem dźwigów osobowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 w
trybie przetargu nieograniczonego, które zostało dokonane na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Pzp oraz
konieczności zapewnienia kontynuacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji.Ustawowy
okres przeprowadzenia postępowania i składania ofert (40 dni) spowoduje nieodwracalne szkody w majątku
Zamawiającego, przerwanie trwających robót budowlanych oraz poniesienie dodatkowych kosztów związanych
z zabezpieczeniem prac już wykonanych.
Powinno być:
W świetle przepisów art. 43 ust. 2b pkt 2 Zamawiający skraca termin składania ofert do 29 dni. Zastosowanie
skróconego terminu wynika z faktu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na roboty budowlane pn.: „Wykonanie instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budynku nr 5” w
trybie przetargu nieograniczonego, które zostało dokonane na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Pzp oraz
konieczności zapewnienia kontynuacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Ustawowy
okres przeprowadzenia postępowania i składania ofert (40 dni) spowoduje nieodwracalne szkody w majątku
Zamawiającego, przerwanie trwających robót budowlanych oraz poniesienie dodatkowych kosztów związanych
z zabezpieczeniem prac już wykonanych.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


