Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 43140-2017
2017 z dnia 14-03-2017
14
- Miastko
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
ś
usługi polegającej
cej na pełnieniu funkcji
nadzoru inwestorskiego w zakresie zarządzania,
zarz dzania, kontrolowania, nadzorowania i
rozliczania robót budowlanych polegających...
polegaj
Termin składania ofert/wniosków: 22-03-2017
22
Ogłoszenie nr 44370 - 2017 z dnia 2017-03-15
2017
r.
Miastko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 43140
Data: 14/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
ĄCY
Gmina Miastko, Krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul. Grunwaldzka
1, 77200 Miastko, woj. pomorskie, państwo
pa
Polska, tel. 598 572 081, e-mail
mail
it@umig.miastko.pl, faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastko
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można
mo
uzyskać dostęp do narzędzi
ędzi i urządzeń
urz
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy
ży zmienić:
zmieni
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
W ogłoszeniu jest: 1. Termin wykonania: 1.1. Całkowite zakończenie:
zako czenie: 1) dla części
cz
1
– do dnia 15 listopada 2017r.; 2) dla części
cz
2 – do dnia 15 września
nia 2017r. 2. Okres
gwarancji – trzy lata licząc
ąc od daty przekazaniu Zamawiającemu
Za
cemu ostatecznego
rozliczenia zrealizowanej i odebranej inwestycji w tym operatu odbiorczego wraz z
protokołem OT/przyjęcia
ę środka trwałego (odpowiednio dla każdej
ka
części
zamówienia). 3. Zadeklarowana w ofercie ilość
ilo pobytów kontrolnych na budowie w
ciągu dwóch tygodni nie może
żee ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. 4.
Rozwinięcie całości
ci zasad, praw i obowiązków
obowi
stron realizujących
cych przedmiot
zamówienia przedstawia wzór umowy stanowiący
stanowi
załącznik
cznik nr 7 do niniejszej siwz. 5.
Zamawiający dopuszcza
puszcza następujące
następuj
możliwości zmiany postanowieńń umowy w
stosunku do treści
ci oferty: 1) przedłużenia
przedłu enia terminu wykonania umowy uwarunkowane
przedłużeniem
eniem terminu wykonania umowy dla wykonawcy robót budowlanych tj.
wystąpienia okoliczności
ści uniemożliwiających
uniemo
dokonania rozliczenia zadania
(projektu) w terminie wskazanym w umowie.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający
Zamawiaj
dopuszcza następujące możliwoś
żliwości
zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
tre oferty: Przedłużenia
żenia terminu
wykonania umowy uwarunkowane przedłużeniem
przedłu eniem terminu wykonania umowy dla
wykonawcy robót budowlanych tj. wystąpienia
wyst
okoliczności uniemożliwiają
żliwiających
dokonania rozliczenia zadania (projektu) w terminie wskazanym w umowie.
II.2) Tekst, który należy
ży dodać
Miejsce, w którym należy
ży dodać
doda tekst:

Numer sekcji: Załącznik I informacje dotyczące ofert częściowch
Punkt: Część nr 1 Nazwa: Nadzór inwestorski - Budowa drogi gminnej na ul.
Jodłowej w miejscowości Pasieka w Gminie Miastko
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w
zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych
polegających na budowie odcinka drogi gminnej na ul. Jodłowej w miejscowości
Pasieka w Gminie Miastko o długości 1,131 km obejmującej branże: drogową,
sanitarną, energetyczną, teletechniczną; 2) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV):71.24.70.00-1, 74 26 21 00 - 4, 71.54.10.00-2. Wartość netto robót
budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu (dla tej części)wg
najkorzystniejszej oferty wynosi:1.276.399,82 PLN (słownie: jeden milion dwieście
siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 82/100 złotych; 3) Czas
trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/11/2017; 4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie cena oferty 60, ilość pobytów kontrolnych na budowie 40.
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik I informacje dotyczące ofert częściowch
Punkt: Część nr 2 Nazwa: Nadzór inwestorski - Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Słosinko w Gminie Miastko
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w
zakresie zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych
polegających na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Słosinko w Gminie
Miastko o długości ok. 0,513 km obejmującej branże: drogową i sanitarną; 2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.24.70.00-1, 74 26 21 00 - 4, 71.54.10.00-2.
Wartość netto robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu
(przedmiotowi niniejszego postępowania) wg najkorzystniejszych ofert wynosi:
534.874,02 PLN (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt
cztery 02/100 złote). 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia:
15/09/2017; 4) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena oferty 60, ilość pobytów
kontrolnych na budowie 40.

