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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Archiwum Narodowe w Krakowie
ul. Sienna 16
Kraków
30-960
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Chlewicka
Tel.: +48 12422-40-94
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl
Faks: +48 12421-35-44
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ank.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla Inwestycji - budowy budynku Archiwum Narodowego w Krakowie

II.1.2)

Główny kod CPV
71541000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do wykonywania ciągłej usługi obsługi Inwestycji, rozumianej jako budowy
nowego budynku – siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie na działce nr 219/15 obręb 8 Śródmieście
w Krakowie wraz wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (przyłącz energii elektrycznej, wody,
kanalizacji ogólnospławnej, centralnego ogrzewania, teletechniki), instalacjami wewnętrznymi, wbudowaną
stacją transformatorową, naziemnymi miejscami postojowymi oraz dodatkowo z infrastrukturą techniczną
(rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej ze zbiornikiem retencyjnym, oraz przebudową
i uporządkowaniem istniejących sieci kolidujących z planowaną inwestycją) na działkach nr 219/11, 219/13,
219/15 i 219/16 obręb 8 Śródmieście wraz z przebudową istniejącej drogi dojazdowej oraz z przebudową
zjazdu z ul. Rakowickiej, działka nr 320, poprzez działki drogowe nr 219/5, 219/16 na działkę nr 219/15 obręb 8
Śródmieście.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2016
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-119348
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 182-326543
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/09/2016
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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w
zakresie potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia; pkt. 4)
Zamiast:
jedną osobą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie instalacji sanitarnych
posiadającą wyższe wykształcenie, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Powinno być:
jedną osobą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie instalacji sanitarnych
posiadającą wyższe wykształcenie, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/11/2016
Czas lokalny: 10:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający wskazuje, że w pkt. 3.1.1.3. SIWZ zostało dodane dodatkowe postanowienie, w ramach
szczegółowych wymagań dot. warunków udziału w postępowaniu, do których odesłanie znajduje się w
ogłoszeniu o zamówieniu.

