Identyfikator postępowania:

AMW-HROY-1-2020

Informacja o zmianie terminów składania ofert i dokonanych zmianach w załącznikach
do postępowania na:
Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego p.n. „Przebudowa oraz modernizacja wewnętrzna pełnobranżowa
(instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne z
automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz)
wraz z przebudową stacji transformatorowej i sieci elektrycznych w Hotelu „Royal” w
Krakowie (ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków) i dostosowaniem obiektu do standardu
5*” wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień.
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.
W związku z powyższym termin i sposób składania ofert wygląda w sposób następujący:
1) Termin składania ofert – do 30.04.2020r. do godz. 14.00
2) Sposób składania ofert :
Oferty wraz z pracami konkursowymi należy składać do dnia 30.04.2020 do godz.
14.00, na adres AMW Hotele Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa
(Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport) w zamkniętej kopercie opisanej:
Oferta w przetargu na wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa oraz remont
wewnętrzny pełnobranżowy (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie,
elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne,
architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z
przebudową stacji transformatorowej i sieci elektrycznych w Hotelu „Royal”
w Krakowie i dostosowaniem obiektu do standardu 5*” wraz z uzyskaniem
wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień .
Znak: AMW-HROY-1-2020
Nie otwierać przed: 01.05.2020
Stosowne zmiany zostały zamieszczone w załącznikach do postępowania (Załącznik nr 1 SIWZ,
Załącznik nr 4 Regulamin Konkursu).
Adekwatnie do zmiany terminu składania ofert zmienia się również harmonogram konkursu i
wygląda następująco:
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Zamawiający dokonał zmian w pkt. 4 Załącznika nr 4 Regulamin konkursu:
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na
stronie amwhotele.pl
Termin złożenia ofert
Prezentacja złożonych koncepcji
Posiedzenie sądu konkursowego i komisji
przetargowej
Powiadomienie o wynikach postępowania

15.01.2020
30.04.2020
05.05 – 11.05.2020
Do 18.04.2020
Do 27.05.2020

Uwaga: Powyższy harmonogram Konkursu w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie,
jednakże termin rozstrzygnięcia postępowania nie może przekroczyć 30.05.2020. O ewentualnej
zmianie terminów Organizator Konkursu niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu.
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