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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 152270-2015 z dnia 2015-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: konserwację zachowawczą nieuszkodzonych fragmentów
gzymsu, demontaż uszkodzonego gzymsu, wykonanie gzymsu, wykonanie robót blacharskich w tym częściowa
wymiana fragmentu pokrycia dachowe w...
Termin składania ofert: 2015-07-09

Numer ogłoszenia: 153678 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 152270 - 2015 data 23.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków, woj. małopolskie, tel.
012 4212977, fax. 012 4213353.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
W ogłoszeniu jest: Naprawa uszkodzonego gzymsu na zabytkowym budynku Teatru Starego przy ul.
Jagiellońskiej 5 w Krakowie.
W ogłoszeniu powinno być: Naprawa uszkodzonego gzymsu na zabytkowym budynku Teatru
Starego przy ul. Jagiellońskiej 3 / pl. Szczepański 1 w Krakowie.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Jeśli zajdzie taka konieczność, zamówienia uzupełniające będą
udzielone w osobnym postępowaniu wykonawcy robót budowlanych wybranemu w wyniku niniejszego
postępowania. Suma wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości niniejszego
zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia tzn. w
szczególności naprawy gzymsów, naprawy dachów i innych robót określonych w opisie przedmiotu
zamówienia niniejszego postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Jeśli zajdzie taka konieczność, zamówienia uzupełniające
będą udzielone w osobnym postępowaniu wykonawcy robót budowlanych wybranemu w wyniku
niniejszego postępowania. Suma wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości
niniejszego zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju
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zamówienia tzn. w szczególności naprawy gzymsów, naprawy dachów i innych robót określonych w
opisie przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania.
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