Identyfikator postępowania:

AMW-HKR-1-2020

Informacja o zmianie terminów składania ofert i dokonanych zmianach w załącznikach
do postępowania p.n.:
Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu
budowlano-wykonawczego, robót budowlanych i wykończeniowych związanych z
wykonaniem parkingu wraz z dojazdem przy Hotelu Kopernik w Toruniu przy ul. Wola
Zamkowa 16, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych
Z uwagi na nadzwyczajną sytuację związaną z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia
epidemicznego, a następnie stanu epidemii Zamawiający – Spółka AMW Hotele Sp. z o.o.
postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Stosowne zmiany zostały zamieszczone w załącznikach do postępowania – Załącznik nr 1 SIWZ
pkt. VIII.
W związku z powyższym termin i sposób składania ofert wygląda w sposób następujący:
1) Termin składania ofert – do 17.04.2020 do godz. 15.30
2) Sposób składania ofert : oferty należy składać na papierze w sekretariacie w
siedzibie Zamawiającego, bądź wysyłane pocztą na adres Zamawiającego, tj.
AMW Hotele, ul. Żwirki i Wigury 1; 00-906 Warszawa z dopiskiem „Oferta w
postępowaniu na : Realizację w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na
wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, robót budowlanych i
wykończeniowych związanych z wykonaniem parkingów wraz z dojazdem w
Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16, położonych na terenie przy Hotelu
Kopernik wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. –
Znak: AMW-HKR-1-2020
Nie otwierać przed dniem 18.04.2020 r.”
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Zamawiający dokonał równie zmian w pkt. X. SIWZ, który uzyskał brzmienie:
1. Oferent nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Specyfikacji i jej
Załączników. Ewentualne błędy lub braki ujawnione w udostępnionej dokumentacji
itp., Oferent ma obowiązek zgłosić AMW HOTELE Sp. z o.o. do dnia 09.04.2020
do godziny 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
m.zielinski@amwhotele.pl
2. Zamawiający lub wskazany przez niego Przedstawiciel będzie miał obowiązek
udzielenia wyjaśnień do treści przekazanych materiałów przetargowych, jeśli
wniosek o ich udzielenie wpłynie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: m.zielinski@amwhotele.pl do dnia 09.04.2020r. do godziny 12:00
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