Ogłoszenie nr 540143485-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.

Pleszew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 568652-N-2019
Data: 04-07-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sport Pleszew Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30116544900000, ul. ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 742 12 93, e-mail sport@pleszew.pl, faks 62 742 12 93.
Adres strony internetowej (url): www.basen-pleszew.pl/bip

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej z decyzją właściwego organu o udzielenie pozwolenia na budowę budynku hotelowego
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym między innymi niezbędne instalacje, przyłącza) i
zagospodarowaniem terenu, oraz decyzji pozwolenia na rozbiórkę budynków istniejących w miejscu nowego
budynku dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie na potrzeby hotelu
trzygwiazdkowego ”. Dokumentacja winna spełniać wszelkie wymogi określone dla hotelu trzygwiazdkowego w
rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i
innych obiektów , w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U. z 2004r. nr 188, poz. 1945 ze zm.)
Podstawą opracowania przedmiotu zamówienia jest koncepcja funkcjonalno-użytkowa stanowiąca załącznik nr 9
do SIWZ, natomiast szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 10 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z decyzją właściwego organu o udzielenie pozwolenia na budowę
budynku hotelowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym między innymi niezbędne instalacje,
przyłącza) i zagospodarowaniem terenu, oraz decyzji pozwolenia na rozbiórkę budynków istniejących w miejscu
nowego budynku dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie na potrzeby
hotelu trzygwiazdkowego ”. Dokumentacja winna spełniać wszelkie wymogi określone dla hotelu
trzygwiazdkowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów , w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U. z 2004r. nr 188, poz.
1945 ze zm.) Podstawą opracowania przedmiotu zamówienia jest koncepcja funkcjonalno-użytkowa stanowiąca
załącznik nr 9 do SIWZ, natomiast szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 10
do SIWZ. Koncepcja funkcjonalno – użytkowa (załącznik nr 9 do SIWZ) stanowi koncepcją wskazującą kierunki
działań w zakresie projektu, ale nie ograniczającą inwencji projektantów. Ograniczeniem jest wielkość działki oraz
wymogi ochrony konserwatorskiej.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2019-07-22, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-30, godzina: 10:00,

