
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont budynków nr 23, 24, 39 i 75 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu w systemie zaprojektuj i wykonaj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302067654

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bukowska 34

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 60-811

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.7.) Numer telefonu: 261 274 802

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 14wog.zamowienia@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290427/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-03 14:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00266759/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą: 
2022/BZP 00042263/08/P

Po zmianie: 
2022/BZP 00042263/09/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie
robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku nr 23, 24, 39 i 75 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu w
formie „zaprojektuj i wykonaj”. 
2. Zakres prac polegający m.in. na:
• remoncie budynku nr 23 w zakresie remontu elewacji z tynku i komina wykonanego z cegły, wykonania izolacji pionowej
oraz wymiany częściowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiany pokrycia dachowego,
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• remoncie budynku nr 24 w zakresie remontu elewacji z cegły i tynku oraz wymiany drzwiowej zewnętrznej,
• remoncie budynku nr 39 w zakresie remontu elewacji z tynku, wykonania izolacji pionowej budynku, wymiany części
pokrycia dachowego, wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
• remoncie budynku nr 75 w zakresie remontu dachu i konstrukcji wiaty wraz z ogrodzeniem i nawierzchnią.
Budynki do siebie przylegają, w przypadku budynku 24 i 39 są ze sobą połączone.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawierają: Programy Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) wzór
umowy – stanowiące załączniki do SWZ.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie
robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku nr 23, 24, 39 i 75 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu w
formie „zaprojektuj i wykonaj”. 
2. Zakres prac polegający m.in. na:
• remoncie budynku nr 23 w zakresie remontu elewacji z tynku , wykonania izolacji pionowej oraz wymiany częściowej
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiany pokrycia dachowego,
• remoncie budynku nr 24 w zakresie remontu elewacji z cegły i tynku oraz wymiany drzwiowej zewnętrznej,
• remoncie budynku nr 39 w zakresie remontu elewacji z tynku, wykonania izolacji pionowej budynku, wymiany części
pokrycia dachowego, wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
• remoncie budynku nr 75 w zakresie remontu dachu i konstrukcji wiaty wraz z ogrodzeniem i nawierzchnią.
Budynki do siebie przylegają, w przypadku budynku 24 i 39 są ze sobą połączone.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawierają: Programy Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) wzór
umowy – stanowiące załączniki do SWZ.
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