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Ogłoszenie nr 500008491-N-2017 z dnia 03-08-2017 r.

Gdynia:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557612-N-2017 

Data: 25/07/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Laboratorium Innowacji Społecznych, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Al. Zwycięstwa 

96/98, 81-451  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907, e-

mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl, faks +48(58)7273914. 

Adres strony internetowej (url): http://gdynia.pl/bip/lis 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, co najmniej jedną usługę nadzoru nad

realizacją roboty budowlanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na budowie,

przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 10

000 m3 i obejmującą swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, elektryczne i

sanitarne. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą

spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić

ten warunek. Za budynek użyteczności publicznej Zamawiający przyjmuje budynek zgodny z

definicją zawartą w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. z 2015r., poz. 1422). Pozostałe zapisy z tego pkt III.1.3) pozostają bez zmian i są

obowiązujące. 

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, co najmniej jedną usługę

nadzoru nad realizacją roboty budowlanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na

budowie, przebudowie lub remoncie: a) budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie

mniejszej niż 10 000 m3 i obejmującą swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane,

elektryczne i sanitarne lub b) budynku o kubaturze nie mniejszej, niż 10 000 m3 i obejmującą

swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne, zaliczonego

zgodnie z Załącznikiem do Ustawy Prawo budowlane do jednej z kategorii: IX, X, XI, XII, XIV,

XV, XVI, XVII, XVIII z wyłączeniem budynków składowych, hal magazynowych, hangarów,

wiat etc., oraz budynków kolejowych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z

Wykonawców musi spełnić ten warunek. Za budynek użyteczności publicznej Zamawiający

przyjmuje budynek zgodny z definicją zawartą w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-08-08, godzina: 13:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-08-16, godzina: 13:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.6) 

W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć do dnia 08.08.2017r., do godz. 13.00 w siedzibie

Zamawiającego: w Laboratorium innowacji Społecznych, adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451

Gdynia, pokój F1.01 (budynek IV, I piętro, pok. F1.01.) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w

dniu 08.08.2017r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium innowacji



3.08.2017

3/3

Społecznych adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, salka F.016 (budynek IV biurowo-

laboratoryjny). 

W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć do dnia 16.08.2017r., do godz. 13.00 w

siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium innowacji Społecznych, adres: al. Zwycięstwa 96/98,

81-451 Gdynia, pokój F1.01 (budynek IV, I piętro, pok. F1.01.) Publiczne otwarcie ofert

odbędzie się w dniu 16.08.2017r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium

innowacji Społecznych adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, salka F.016 (budynek IV

biurowo-laboratoryjny). 


