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MODYFIKACJA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKOW  ZAMÓWIENIA

było:
4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany: 

 do 4 tygodnie od daty zawarcia umowy,

jest:

4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany: 

 do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,

było:

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać do dnia  06.07.2018r. d  o godziny 11.00 w sekretariacie Zamawiającego,

III piętro, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu    06.07.2018r.    o godz. 11.15  w salce konferencyjnej w

siedzibie Zamawiającego, na III piętrze, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

Jest:

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać do dnia  09.07.2018r. d  o godziny 11.00 w sekretariacie Zamawiającego,

III piętro, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu      09.07.2018r.    o godz. 11.15  w salce konferencyjnej w

siedzibie Zamawiającego, na III piętrze, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

W załączniku nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia

było:

1.3.1.  Komplet  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  aktualnymi  wymogami  prawnymi  wraz  z
uzyskaniem zaświadczenia z organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, tj.  
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
• odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi
przepisami; 
• zaktualizowana mapa do celów projektowych- wg potrzeb projektowania; 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, informacja BIOZ; 
• przedmiar robót; 
• kosztorys inwestorski; 
• uzgodnienie projektu z Zamawiającym; 
•  zaświadczenie  autorów  projektu  o  przynależności  do  odpowiedniej  Izby  Zawodowej  oraz
oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i
zasadami wiedzy budowlanej; 
• zgoda na wejście w teren; 
• wszelkie inne dokumenty jeżeli będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia np. wypis
z rejestru gruntu, przeprowadzenie badań geologicznych; 



• uzyskanie zaświadczenia z organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu. 

UWAGA: Koszty pozyskania mapy (aktualnego podkładu sytuacyjno - wysokościowego do celów

projektowych),  uzgodnień  (w  tym  protokół  z  narady  koordynacyjnej)  oraz  innych  materiałów

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

Jest:

1.3.1.  Komplet  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  aktualnymi  wymogami  prawnymi  wraz  z
uzyskaniem zaświadczenia z organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, tj.  
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
• odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi
przepisami;  
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, informacja BIOZ; 
• przedmiar robót; 
• kosztorys inwestorski; 
• uzgodnienie projektu z Zamawiającym; 
•  zaświadczenie  autorów  projektu  o  przynależności  do  odpowiedniej  Izby  Zawodowej  oraz
oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i
zasadami wiedzy budowlanej; 
• zgoda na wejście w teren; 
• wszelkie inne dokumenty jeżeli będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia np. wypis
z rejestru gruntu, przeprowadzenie badań geologicznych; 
• uzyskanie zaświadczenia z organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu. 

UWAGA:  Koszty uzgodnień  (w tym protokół  z  narady koordynacyjnej)  oraz  innych  materiałów

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

Poznań , dnia 03.07.2018r.

                                                                                           Zatwierdzam:

sporządziła:

Małgorzata Górska


