
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 322678-2013 z dnia 2013-08-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 
Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu budynku DS Nowa Dziekanka Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina usytuowanego na działce przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, 
Niezbędny zakres remontu : - pełna wymiana rynien, - wykonanie... 
Termin składania ofert: 2013-08-26  

 

Numer ogłoszenia: 337108 - 2013; data zamieszczenia: 
21.08.2013 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 322678 - 2013 data 09.08.2013 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.3.4). 
• W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku Potwierdzą, że dysponują lub będą dysponować: a. osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, 
b. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, c. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych UWAGA: Ilekroć Zamawiający 
wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych 
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na 
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 
63, poz. 394).. 

• W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy potwierdzą, iż dysponują lub będą dysponować: a. osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, b. osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, c. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie - sieci, instalacji i 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=322678&rok=2013-08-09


urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga 
określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na 
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa 
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów 
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach 
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 
394).. 

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

lub ofert: 26.08.2013 godzina 13:30, miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 
Warszawa, ul. Okólnik 2 - Kancelaria. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 29.08.2013 godzina 13:30, miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina, Warszawa, ul. Okólnik 2 - Kancelaria. 

 


