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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500   Szczecin, woj. 

zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575. 

Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II. 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: - Wykonanie robót wykończeniowych ścian za grzejnikami, tzw. ‘fartuchów’, przed montażem grzejników, tj.: 

zagruntowanie ściany w rejonie grzejników, nałożenie na powierzchni za grzejnikami masy szpachlowej, następnie gładzi polimerowej, 

szlifowanie, gruntowanie oraz malowanie na biało. Jeśli grzejnik ma być zamontowany we wnęce podparapetowej, należy fartuch wykonać na 

całej wewnętrznej powierzchni wnęki. 

W ogłoszeniu powinno być: - Wykonanie robót wykończeniowych ścian za grzejnikami, tzw. ‘fartuchów’, przed montażem grzejników, tj.: 

zagruntowanie ściany w rejonie grzejników, nałożenie na powierzchni za grzejnikami masy szpachlowej, następnie gładzi polimerowej, 

szlifowanie, gruntowanie oraz malowanie na biało. Jeśli grzejnik ma być zamontowany we wnęce podparapetowej, należy fartuch wykonać na 

całej wewnętrznej powierzchni wnęki. W wykuszach kondygnacji +4 ‘fartuchy’ wykonać należy z pojedynczej płyty gipsowo-kartonowej typu 

DFH2 (GKFI) gr. 12,5mm montowanej na kołki i klej, na którą następnie należy nałożyć gładź polimerową, wyszlifować, zagruntować oraz 

pomalować na biało. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-10, godzina: 10:30, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-11, godzina: 10:30, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6 

W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi 10.04.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 11.00. Wszelkie 

zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów rozdziału XIV SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi 11.04.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 11.00. 

Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów rozdziału 

XIV SIWZ. 

Strona 1 z 2OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2018-04-06https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/776af14a-0b26-4a2e-b730-9f2ee1a6911d



Drukuj
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