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Ujazd:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 587363-N-2020 

Data: 21/09/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 53141329000000, ul. ul. Sławięcicka  19, 47-143  Ujazd, woj. opolskie, państwo 

Polska, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, e-mail umig@ujazd.pl, faks 0-77 4637081. 

Adres strony internetowej (url): www.ujazd.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-08, 

godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-

12, godzina: 12:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W pkt.3 pod nazwą "Do obowiązków nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji 

inwestycji i okresie gwarancji należy" dodaje się zapis: "-Jeżeli wyniki badań zlecone dodatkowo przez Wykonawcę (Inspektora 
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nadzoru) wykażą, że: ° materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi 

normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca robót budowlanych, ° materiały bądź roboty są zgodne z 

wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowiązujących norm i aprobat, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego." 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W pkt.III.1.3)Zdolność techniczna lub zawodowa; dodaje się zapis: - branża 

telekomunikacyjna: jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru dla robót telekomunikacyjnych - która posiada 

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do nadzorowania nad robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Uwaga* w dniu 05.10.2020 r. Zamawiający wprowadził do wzoru umowy zmiany. 

Szczegółowy zakres zmian został opisany w odpowiedziach na zapytania do SIWZ oraz w zmienionym wzorze umowy. 
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