
Ogłoszenie nr 83484 - 2017 z dnia 2017-05-16 r. 

Bytom:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 19412 

Data: 03/02/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Bytomski Sport Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24369953000000, ul. Ul. Rynek  19, 41902   

Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 288 08 88, e-mail s.kaminski@bytomskisport.com, faks 32 289 

10 53.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.bytomskisport.com/  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9) 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego przedmiotu 

umowy w terminie do dnia 15.07.2017 r., a dniem wykonania całego przedmiotu umowy będzie dzień 

uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji o użytkowaniu obiektu, przy czym 

wykonawca wykona umowę: 1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - 

Wykonawczego oraz pozostałej dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy i uzyskania 

akceptacji Zamawiającego, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w 

zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i 

odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych Materiałów) w terminie do 10 tygodni od daty 

zawarcia umowy, 2) pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do 

zakończenia budowy. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego 

przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15.12.2017 r., a dniem wykonania całego przedmiotu 

zamówienia będzie dzień Świadectwa Przejęcia – Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca 



wykona umowę: 1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz 

pozostałej dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania akceptacji Zamawiającego, 

w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w zakresie przekazania przedmiaru 

i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych Materiałów w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy), 2) pełnienia 

nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, innej niezbędnej 

dokumentacji oraz realizacja kompletnych robót budowlanych wraz dostawą sprzętu i wyposażenia, o 

których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja i 

rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej 

w Bytomiu - ETAP I” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dotyczącym ETAPU I) stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), który 

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, innej niezbędnej 

dokumentacji oraz realizacja kompletnych robót budowlanych (określonych w szczególności w całym 

punkcie 2.1.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego w tym m. in. przebudowa i wzmocnienie skarpy, 

wykonanie muru oporowego) wraz dostawą sprzętu i wyposażenia, o których mowa w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (w szczególności w punktach 2.1.4.3.10, 2.1.4.3.11 Programu Funkcjonalno-

Użytkowego) dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z 

zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I” zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym (dotyczącym ETAPU I) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8) 

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 

15/07/2017 



W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data 

zakończenia: 15/12/2017 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji:  

Punkt:  

W ogłoszeniu jest:  

W ogłoszeniu powinno być:  

 

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie.. 

 Zwiększ rozmiar czcionki  Ustaw domyślny rozmiar czcionki  Zmniejsz rozmiar czcionki 

Bytomski Sport Sp. z o.o. 

Zamawiający 

Pomiń łącza nawigacji 

Strona główna BZP 

Moje ogłoszenia 

Nowe 

Przeglądaj 

Nowe formularze 

Ogłoszenia BZP 

Przeglądaj 

Przeglądaj nowe (publikowane od 04.05.2017 r.) 

Pozostałe 

Zmień hasło 

Wyloguj 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2017-05-16 zostało opublikowane w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-05-16 (numer ogłoszenia 83484-2017). 

Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl  


