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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Środula
0000113726
PRUSA 1
SOSNOWIEC
41-219
Polska
Osoba do kontaktów: Irena Łokcik
Tel.:  +48 323632270
E-mail: sekretariat@smsrodula.pl 
Faks:  +48 323632271
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: http://smsrodula.pl/smsrodula.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa termomod. bud. Sosnowiec
ul:Pola1-13,Rodakowskiego1-15,Ujejskiego2-12,Witkiewicza10-20,Kossaka12-28,Matejki
31-43,Grottgera19-31,Wyspiańskiego81-89 Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła
Numer referencyjny: ZP2/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne w budynkach pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja
budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy
ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43,
Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89” nr POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01
- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania
POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa
POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. INSTALACJA WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPŁA

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

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:sekretariat@smsrodula.pl
http://smsrodula.pl/smsrodula.pl/
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0020da9
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-030154
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 039-084421
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/02/2018

Sekcja VII: Zmiany
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: III.2.2
Zamiast:
Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego
„Harmonogramem rzeczowo - finansowym” sporządzonym na podstawie tabeli elementów robót z oferty,
stanowiącym integralną część umowy. Harmonogram będzie podstawą do bieżącej kontroli terminowości
realizacji robót budowlanych. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymagają formy
aneksu.Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace remontowe będzie podpisany przez strony
bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót objętych umową. Termin płatności faktury określa się na 45 dni
od daty złożenia u Zamawiającego. Określenie 45-dniowego terminu płatności Wykonawca zobowiązany jest
zamieścić w wystawionej przez siebie fakturze VAT.
Powinno być:
Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego
„Harmonogramem rzeczowo - finansowym” sporządzonym na podstawie tabeli elementów robót z oferty,
stanowiącym integralną część umowy. Harmonogram będzie podstawą do bieżącej kontroli terminowości
realizacji robót budowlanych. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymagają formy aneksu.
Podstawą do wystawienia faktur za wykonane prace remontowe danego budynku ujętego w § 1 umowy jest
podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru prac remontowych.
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za:
- wykonane roboty rozbiórkowe wyrobów zawierających azbest w poszczególnych budynkach wraz z
wywiezieniem i utylizacją azbestu,
- wykonane roboty remontowe poszczególnych budynków
Do każdej wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia Podwykonawców, iż
wymagane zobowiązania finansowe z tytułu wykonania prac w odniesieniu do każdego z Podwykonawców
zostały zapłacone. W razie ich niedołączenia Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy kwotę
odpowiadającą wysokości nieuregulowanych przez Wykonawcę zobowiązań na rzecz Podwykonawców. Po
zakończeniu robót remontowych wszystkich budynków odbędzie odbiór końcowy robót objętych umową, z
którego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.Termin płatności faktury określa się na 45 dni od
daty złożenia u Zamawiającego. Określenie 45-dniowego terminu płatności Wykonawca zobowiązany jest
zamieścić w wystawionej przez siebie fakturze VAT.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:84421-2018:TEXT:PL:HTML


3 / 3

Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


