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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: Zamawiający planuje osobno w 2019 roku zlecić wykonanie sieci, przyłączy, zagospodarowania terenu i nabrzeża, w 

zakresie niezbędnym dla funkcjonowania obiektu – tak, aby nie miało to żadnego wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

budynku przez Wykonawcę. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający planuje osobno w 2019 roku zlecić wykonanie sieci, przyłączy, zagospodarowania terenu i 

nabrzeża, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania obiektu w taki sposób, aby wykonanie tych robót i dostarczenie Wykonawcy 

niezbędnych dokumentów nastąpiło nie później, niż na 2 miesiące przed terminem wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonanie robót budowlanych związanych z doprowadzeniem do budynku niezbędnych przyłączy oraz wykonywaniem zagospodarowania 

terenu wokół budynku, będzie także prowadzone na terenie placu budowy lub zaplecza budowy Wykonawcy. W celu zapewnienia sprawnej 

koordynacji prowadzonych robót, Zamawiający będzie uzgadniał podejmowane kroki z Wykonawcą oraz wprowadzi regularne narady 

koordynacyjne, na których ustalane będą wszelkie najistotniejsze kwestie organizacyjne, logistyczne i inne. Zamawiający podejmie działania 

zmierzające do tego, aby zminimalizować wpływ innych prowadzonych robót na organizację pracy Wykonawcy na budowie. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-04, godzina: 10:30, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-06, godzina: 

10:30, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6) 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert nastąpi 04.02.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i 

Rozwoju o godz. 11.00. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert nastąpi 06.02.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale 
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Inwestycji i Rozwoju o godz. 11.00. 
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Drukuj
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