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Polska-Kołobrzeg: Roboty budowlane
2017/S 242-504528
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 219-455974)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41
Kołobrzeg
78-100
Polska
Tel.: +48 943516765
E-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl
Faks: +48 943516765
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zpm.portkolobrzeg.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wybór partnera w celu wspólnej lokalizacji i eksploatacji Terminalu Pasażerskiego w Porcie Morskim Kołobrzeg

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury związanej z obsługą ruchu pasażerskiego, na gruncie
będącym w użytkowaniu wieczystym ZPM Kołobrzeg Sp.z o.o. Inwestycja miałaby powstać na terenie portu
morskiego. Obszar jest w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta z
latarnią morską. Obecnie obszar ten wykorzystywany jest głównie jako parking dla samochodów osobowych i
miejsce handlowe. Celem projektu jest stworzenie spójnej zabudowy związanej z obsługą funkcji portowychusługowych, parkingowych i magazynowych.W ramach inwestycji przewidziano również zagospodarowanie
terenu wokół budynków,place z elementami małej architektury, fontannę oraz ciągi pieszo-kołowe. Pow.
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będzie ok.750 szt. Wskazane funkcje są jedynie przykładowe, a Zamawiający dopuszcza realizację innych
funkcji z wyłączeniem funkcji mieszkaniowej i apartamentowej.Szczegóły w dokumentacji zamówienia.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 219-455974

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania wniosków lub składania ofert
Zamiast:
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/02/2018
Czas lokalny: 10:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
.
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