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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385140-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane
2021/S 146-385140

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 129-341232)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 554-031-32-25
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-008
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Dziadoń
E-mail: zam.publiczne@amfn.pl 
Tel.:  +48 523210687-26
Faks:  +48 523212350
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/zamowienia-publiczne/akademia2020/
Adres profilu nabywcy: www.amfn.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Generalny Wykonawca projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w 
Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy
Numer referencyjny: ZP-PN 3/A2020/2021

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie i montaż wyposażenia 
w projekcie pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
(zwana dalej także Inwestycją) realizowanych na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego w 
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dokumentach przetargowych dokumentacji projektowej pn. Nowa siedziba Akademii Muzycznej imienia 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną, dokumentów 
formalnych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, informacyjnych przedmiarów 
innymi elementami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Inwestycji – oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie i oraz ich zgód niezbędnych do funkcjonowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami przepisów 
prawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/07/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 129-341232

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w projekcie pn.: Budowa kampusu Akademii 
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy realizowanych na podstawie projektu technicznego 
pn. Nowa siedziba Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy:
a. zakres zamówienia obejmuje realizacje robót budowlanych (wraz z dostawą części wyposażenia 
wbudowanego na stałe) polegających na budowie budynku nowej siedziby Akademii Muzycznej imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy;
b. szczegółowy zakres obowiązków Generalnego Wykonawcy (zwanego dalej GW) określa opis przedmiotu 
zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiary robót i Książka projektu, które w razie jakichkolwiek 
wątpliwości/sprzeczności w zakresie treści w nich ujętych winny być interpretowane zgodnie z powyżej 
prezentowanym porządkiem/kolejnością dokumentów i aktualną wiedzą techniczną.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w projekcie pn.: Budowa kampusu Akademii 
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy realizowanych na podstawie projektu technicznego 
pn. Nowa siedziba Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy:
a. zakres zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych (wraz z dostawą części wyposażenia 
wbudowanego na stałe) polegających na budowie budynku nowej siedziby Akademii Muzycznej imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy;
b. szczegółowy zakres obowiązków Generalnego Wykonawcy (zwanego dalej także GW) określa opis 
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), Książka projektu, a także przekazane informacyjnie 
przedmiary robót.
7. Zamawiający organizuje wizję lokalną, celem pozyskania przez wykonawców wszelkich danych, które mogą 
być przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Wizja lokalna odbędzie 
się 16.7.2021 o godz. 10.00, w drugim terminie 29.7.2021 o godz. 10.00 oraz w trzecim terminie 4.8.2021 o 
godz. 10.00. Wykonawca może wybrać jeden z terminów wizji lokalnej. Miejsce zebrania: działka nr 1/10 w 
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Bydgoszczy. Zamawiający informuje jednocześnie, iż wizja lokalna stanowi wiążący element SWZ w rozumieniu 
art. 226 ust 1 pkt 18 ustawy Pzp. Koszt uczestnictwa w wizji lokalnej ponosi wykonawca.
8. Protokół z udziału w wizji lokalnej zostanie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego podczas 
wizji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 13 do SWZ. Protokół z udziału w wizji lokalnej poświadczony przez 
Zamawiającego musi stanowić załącznik do oferty Wykonawcy.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Dodano do SWZ załącznik nr 13 – protokół z wizji lokalnej.
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