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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Konfederacka 4
Poznań
60-281
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Czapliński
Tel.:  +48 618508321
E-mail: sekretariat@ptbs.pl 
Faks:  +48 618523300
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ptbs.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu
położonego w Poznaniu przy ulicy Koszalińskiej
Numer referencyjny: ZP-11/PN/2016

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zespołów budynków mieszkalnych wraz z
zagospodarowaniem terenu, na polach inwestycyjnych: 5MW i 8MW (zgodnie z podziałem terenu na kwartały
wg MPZP). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Poznaniu przy ul. Koszalińska/Żołnierzy Wyklętych/Literacka
w Poznaniu, na działkach o numerach ewidencyjnych 1/65-5MW i 1/78- pole 8MW, obręb Golęcin. Zakres prac
projektowych i budowlanych wchodzących w skład przedsięwzięcia obejmuje budynki mieszkalne (na 8MW
- również z lokalami użytkowymi) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdami i parkingami naziemnymi i
podziemnymi, dojściami, elementami małej architektury, instalacjami i sieciami w obrębie ww. kwartałów, w
zakresie niezbędnym do prawidłowego ich funkcjonowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków,
decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie.

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

18/01/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:sekretariat@ptbs.pl
www.ptbs.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-161217
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 245-446896
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/12/2016

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.1.3
Część nr: 1.
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: akapit 1
Zamiast:
W zakresie spełniania warunku udziału w Postępowaniu określonego w Sekcji III.1.1) pkt. 1.2.c) Wykonawca
zobowiązany jest wykazać ... ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez podmiot trzeci swojej zdolności technicznej Wykonawca
zapewni, iż ww. podmiot trzeci zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia.
Powinno być:
W zakr. spełn. warunk. udz. w postępow. określonego w Sekcji III.1.1) pkt. 1.2.c) Wykonawca zobow. jest
wykazać ... ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez podmiot trzeci swojej zdolności technicznej Wykonawca
zapewni, iż ww. podmiot trzeci zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia lub
oddz. wyk. usł. poleg. na zaproj. min. 1 bud. wielorodz. lub zesp. bud. mieszk. wielorodz. wraz z instal. i urządz.
techn. i sanit. z komleks. infrastrukt. zew. i urządz. terenu, o pow. użyt. bud. 10 tys. m2 lub 200 lok. mieszk.
wraz z parking. podz. wielost o pow. min. 1501 m2, a nast. wybud. tego samego obiektu wraz z instal. i urządz.
techn. i sanit. z komleks. infrastrukt. zew. i urządz. terenu, o pow. użyt. bud. 10 tys. m2 lub 200 lok. mieszk.
wraz z parking. podz. wielost o pow. min. 1501 m2, które zakończ., odebrane i na które została wyd. oststeczna
decyzja o pozwol. na bud. a ich łączna wart. wyn. conaj. 35 mln zł...
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/01/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/02/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/01/2017
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 07/02/2017
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:446896-2016:TEXT:PL:HTML
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Ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu sprostowania Zamawiający odsyła do zmodyfikowanej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego
www.ptbs.pl

www.ptbs.pl

