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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 279653-2013 z dnia 2013-12-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm Śląski

1. Przedmiot zamówienia: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ NR PS I PP I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI W REJONIE

ULIC CHEŁMSKIEJ I PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM. 2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest...

Termin składania ofert: 2014-01-21

Numer ogłoszenia: 9017 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 279653 - 2013 data 23.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032 2257503, fax. 032 2257504.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót budowlanych. Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń przywołane w ww. dokumentach służą ustaleniu pożądanego standardu

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Wykonawca może

zastosować te materiały lub równoważne zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych..

W ogłoszeniu powinno być: 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa - PROJEKT Z ROKU 2007 I AKTUALIZACJA Z

ROKU 2013., przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń

przywołane w ww. dokumentach służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
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technicznej dla projektowanych rozwiązań. Wykonawca może zastosować te materiały lub równoważne zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych..

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: 21.01.2014 godzina 10:00, miejsce: GMINA CHEŁM

ŚLĄSKI, 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2,sekretariat..

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2014 godzina 10:00, miejsce:

GMINA CHEŁM ŚLĄSKI, 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2,sekretariat..


