
1 
 

głoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 16562-2014 z dnia 2014-01-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 
Część A wykonanie wielobranżowych usług projektowych w zakresie opracowania i wykonania projektu 
budowlanego i wykonawczego dostosowania zespołu budynków domu studenckiego Dziekanka u zbiegu 
ulic Krakowskie Przedmieście i Bednarska,... 
Termin składania ofert: 2014-01-30 

 
Numer ogłoszenia: 24078 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16562 - 2014 data 15.01.2014 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: IV.4.16). 

• W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Informacja dotycząca terminu wykonania zamówienia podana w pkt 

II.2 niniejszego ogłoszenia odnosi się do wykonania projektu budowlanego. Wymagany termin 

realizacji zamówienia - nie dłużej niż 60 dni od daty zawarcia umowy - wykonanie projektu 

budowlanego. Termin wykonania zamówienia w tym zakresie jest elementem kryterium oceny 

ofert i nie obejmuje procedur administracyjnych związanych z zatwierdzeniem projektów oraz 

nadzorów autorskich. Nadzory autorskie - nie dłużej niż do dnia 31.08.2015 r. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wymagany termin realizacji zamówienia - wykonanie prac 

projektowych (całość dokumentacji) - nie dłużej niż 60 dni od daty zawarcia umowy do dnia 

złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenia prac budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę. Termin wykonania zamówienia w tym zakresie jest elementem kryterium 

oceny ofert i nie obejmuje procedur administracyjnych związanych z zatwierdzeniem projektów 

oraz nadzorów autorskich. Nadzory autorskie - nie dłużej niż do dnia 31.08.2015 r. 
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• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 30.01.2014 godzina 15:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego - ul. Okólnik 2 w Warszawie - 

Kancelaria Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 godzina 15:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego - ul. 

Okólnik 2 w Warszawie - Kancelaria Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

 


