
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 107569-2013 z dnia 2013-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 
Budowa budynku dydaktycznego i garażu wolnostojącego dwustanowiskowego Wydziału 
Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina , Białystok 
ul. Kawaleryjska 5 (łącznie z wnętrzami , detalami i stolarką) z... 
Termin składania ofert: 2013-07-01  

 

Numer ogłoszenia: 116445 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 107569 - 2013 data 11.06.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, woj. 
mazowieckie, tel. 22 8278309, fax. 22 8278309. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 
• W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej trzy (3) roboty 
budowlane, w tym przynajmniej dwie (2) o wartości nie mniejszej niż 6 500 000 zł 
brutto każda (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w 
walucie obcej - równowartość 6 500 000 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia 
zawarcia umowy o wykonanie zamówienia), a każda z trzech (3) wymaganych robót 
budowlanych polegała na budowie budynku użyteczności publicznej typu biurowego 
i/lub edukacyjnego i/lub służby zdrowia i/lub mieszkalnego i/lub administracyjnego 
i/lub hotelowego i/lub handlowego i /lub magazynowego i/lub usługowego o 
powierzchni użytkowej wynoszącej minimum 400 m2 o konstrukcji mieszanej 
żelbetowo-murowanej z elementami konstrukcji stalowych (nie więcej niż 10% 
konstrukcji stalowych) o przynajmniej dwóch poziomach nadziemnych i jednym 
podziemnym (parter, pierwsze piętro oraz poziom piwnic tzw. -1 minus jeden) - z 
wyłączeniem obiektów przemysłowo-magazynowych w konstrukcji stalowej w lekkiej 
obudowie wynosiły ponad 10% użytych materiałów służących jako ściany nośne i 
zewnętrzne budynków. Wymagane trzy (3) wskazane powyżej roboty budowlane 
obejmowały budowę nowych budynków od stanu początkowego do stanu 
zamkniętego wraz z montażem urządzeń sanitarnych, a w zakres robót budowlanych 
wchodziły roboty konstrukcyjno-budowlane, sanitarne wewnętrzne (w tym: instalacja 
wod-kan, c.c.w. i p.poż, instalacja c.o. i c.t., wentylacja i klimatyzacja), roboty 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=107569&rok=2013-06-11


elektryczne wewnętrzne (w tym: instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne), 
roboty w zakresie sieci zewnętrznych wod-kan i przyłącza wod-.kan, roboty drogowe.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej trzy (3) 
roboty budowlane, w tym przynajmniej dwie (2) o wartości nie mniejszej niż 6 500 
000 zł brutto każda (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w 
umowie w walucie obcej - równowartość 6 500 000 zł brutto wg średniego kursu NBP 
z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia), a każda z trzech (3) wymaganych 
robót budowlanych polegała na budowie budynku użyteczności publicznej typu 
biurowego i/lub edukacyjnego i/lub służby zdrowia i/lub mieszkalnego i/lub 
administracyjnego i/lub hotelowego i/lub handlowego i /lub magazynowego i/lub 
usługowego o powierzchni użytkowej wynoszącej minimum 400 m2 o konstrukcji 
mieszanej żelbetowo-murowanej z elementami konstrukcji stalowych (nie więcej niż 
10% konstrukcji stalowych) o przynajmniej dwóch poziomach nadziemnych i jednym 
podziemnym (parter, pierwsze piętro oraz poziom piwnic tzw. -1 minus jeden) - z 
wyłączeniem obiektów przemysłowo-magazynowych w konstrukcji stalowej w lekkiej 
obudowie, w których użyte materiały stalowe służące jako ściany nośne oraz ściany 
wewnętrzne i zewnętrzne budynków wynosiły ponad 10%. Wymagane trzy (3) 
wskazane powyżej roboty budowlane obejmowały budowę nowych budynków od 
stanu początkowego do stanu zamkniętego wraz z montażem urządzeń sanitarnych, a 
w zakres robót budowlanych wchodziły roboty: konstrukcyjno-budowlane, sanitarne 
wewnętrzne (w tym: instalacja wod-kan, c.c.w. i p.poż, instalacja c.o. i c.t., wentylacja 
i klimatyzacja), roboty elektryczne wewnętrzne (w tym: instalacje elektryczne, 
instalacje teletechniczne), roboty w zakresie sieci zewnętrznych wod-kan i przyłącza 
wod-.kan, roboty drogowe.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 01.07.2013 godzina 15:30, miejsce: Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2 - Kancelaria.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina 15:30, miejsce: Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2 - Kancelaria.. 

 


