ZAMAWIAJĄCY:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Pereca 2

_____________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica przy ul. Pereca 2,
2a w Zamościu

AI 261-09/MF/13
________________________
/sygnatura/

Zamość, listopad 2013 r.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 484210-2013 z dnia 2013-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zamość
1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu położonego w Zamościu przy ul. Pereca 2, 2A. Roboty remontowe należy wykonać wg projektów: A. Remont
budynku...
Termin składania ofert: 2013-12-11

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 487094 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu .
Informacje o zmienianym ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 484210 - 2013 data 26.11.2013r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość,
woj. lubelskie, tel. 084 6383555, 6383444, fax. 084 6383500.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: (...)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Projektach budowlanych dokumentacja projektowa (zał. nr 1 do siwz), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (zał. nr 2 do siwz), Przedmiarach Robót (zał. nr 3 do siwz) , z zastrzeżeniem ,iż przedmiary
robót mają wyłącznie charakter informacyjny (pomocniczy) i nie są w żaden sposób wiążące dla Wykonawcy
lub Zamawiającego. Oznacza to, że rodzaj i ilość robót (ilość pozycji kosztorysowych) składających się na
wycenę elementu scalonego kosztorysu a także ilość (obmiar) robót ujęte w kosztorysie ofertowym mogą
różnić się od tych ujętych w przedmiarach udostępnianych w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót
sporządzony przez projektanta Zamawiający udostępnia wyłącznie w celu zorientowania Wykonawcy
w zakresie i charakterze przedmiotu zamówienia (...).
W ogłoszeniu powinno być: (...)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ROZDZIALE I
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Projektach budowlanych - dokumentacja projektowa (zał. nr 1
do siwz), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 2 do siwz),
Przedmiarach Robót (zał. nr 3 do siwz) , z zastrzeżeniem ,iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter
informacyjny (pomocniczy) i nie są w żaden sposób wiążące dla Wykonawcy lub Zamawiającego. Oznacza to,
że rodzaj i ilość robót (ilość pozycji kosztorysowych) składających się na wycenę elementu scalonego
kosztorysu a także ilość (obmiar) robót ujęte w kosztorysie ofertowym mogą różnić się od tych ujętych
w przedmiarach udostępnianych w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót sporządzony przez
projektanta Zamawiający udostępnia wyłącznie w celu zorientowania Wykonawcy w zakresie i charakterze
przedmiotu zamówienia (...).
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Biuletyn Zamówień Publicznych
Strona BIP PWSZ : http://bip.pwszzamosc.pl/bip/bip.html
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pereca 2
Sporządziła: Mariola Franczak
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