
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 34210-2016 z dnia 2016-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do 

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji poprzez wykonanie 

dwóch niezależnych zewnętrznych...

Termin składania ofert: 2016-03-02 

Numer ogłoszenia: 40842 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 34210 - 2016 data 16.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. małopolskie, tel. 

12 4252842, fax. 12 4251228.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).

W ogłoszeniu jest: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku 

nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do obowiązujących przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji poprzez wykonanie dwóch niezależnych 

zewnętrznych klatek schodowych.

W ogłoszeniu powinno być: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do obowiązujących 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji poprzez wykonanie dwóch 

niezależnych zewnętrznych klatek schodowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 02.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. 

Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, Sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 03.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, Sekretariat.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
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W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i warunków 

ewakuacji poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji, w szczególności Wzór umowy 

(będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji) z załącznikami, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia - na 

który składają się: 1) dokumentacja projektowa, 2) przedmiary robót, 3) specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, 4) decyzja o pozwoleniu na budowę, 5) pozwolenie Małopolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 6) pozwolenie Miejskiego Konserwatora 

Zabytków.

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i warunków 

ewakuacji poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji, w szczególności Wzór umowy (będący załącznikiem 

nr 3 do specyfikacji) z załącznikami, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia - na który składają się: 1) 

dokumentacja projektowa, 2) przedmiary robót, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

4) decyzja o pozwoleniu na budowę, 5) pozwolenie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej, 6) pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków.
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