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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124383 - 2010 data 14.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, fax. 071 3162123.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest przebudowa przyziemia budynku mająca na celu dostosowanie do obowiązujących

wymogów pomieszczeń kuchni i jej zaplecza. Działalność gastronomiczna kuchni oparta jest na pełnej,

masowej produkcji dań charakterystycznych dla stołówek przedszkolnych (przygotowanie napoi, zup,

drugich dań). W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nw. robót: - wymiana części stolarki

okiennej i drzwiowej, - wyburzanie części ścian wewnętrznych, - wymiana części nadproŜy, - wymiana

instalacji wod.kan. i wentylacji, - wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, - roboty tynkarskie,

okładzinowe, posadzkowe i malarskie, - wyposaŜenie kuchni, - chodniki i dojście do budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik

nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części SIWZ)..

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu

zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przyziemia budynku mająca na celu

dostosowanie do obowiązujących wymogów pomieszczeń kuchni i jej zaplecza. Działalność

gastronomiczna kuchni oparta jest na pełnej, masowej produkcji dań charakterystycznych dla stołówek

przedszkolnych (przygotowanie napoi, zup, drugich dań). W ramach przebudowy przewiduje się

wykonanie n/w robót: - wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, - wyburzanie części ścian

wewnętrznych, - wymiana części nadproŜy, - wymiana instalacji wod.kan. i wentylacji, - wymiana

instalacji elektrycznej i oświetlenia, - roboty tynkarskie, okładzinowe, posadzkowe i malarskie, -

wyposaŜenie kuchni, - chodniki i dojście do budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje

się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia (zwanej w dalszej części SIWZ). Zamawiający wymaga, aby wykonawca zastosowała

urządzenia i wyposaŜenie wymienione w dokumentacji projektowej lub równowaŜne, spełniające wymogi

i opis zastosowany w dokumentacji technicznej, stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ..
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