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Data: 2020-10-30  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Akademia Pomorska, Krajowy numer identyfikacyjny 14590000000000, ul. ul. 

Arciszewskiego  22a, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 840 53 27, e-

mail zampub@apsl.edu.pl, faks 59 840 53 80.  

Adres strony internetowej (url): www.apsl.edu.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 9  

W ogłoszeniu jest: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub 

skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych w terminie 95 dni kalendarzowych od 

liczonych od dnia podpisania umowy, b) zakończenie robót budowlanych – w terminie 250 

dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Szczegółowe terminy 

poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym realizacji przedmiotu zamówienia (wykonania dokumentacji projektowej oraz 

wykonania robót budowlanych), opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 

podpisania umowy. Termin wykonania wszystkich świadczeń stanowiących opisany w pkt. 3 

SIWZ, przedmiot zamówienia: wynosi 280 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania 

umowy.  

W ogłoszeniu powinno być: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) 

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę lub skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych w terminie 180 dni 

kalendarzowych od liczonych od dnia podpisania umowy, b) zakończenie robót budowlanych 

– w terminie 300 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Szczegółowe 

terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia (wykonania dokumentacji 

projektowej oraz wykonania robót budowlanych), opracowanym przez Wykonawcę w 

terminie 7 dni od podpisania umowy. Termin wykonania wszystkich świadczeń stanowiących 

opisany w pkt. 3 SIWZ, przedmiot zamówienia: wynosi 330 dni kalendarzowych liczonych 

od dnia podpisania umowy.  

 

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: 2020-11-26, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język 

polski  



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-11-30, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język 

polski  
 


