
1 
 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 369772-2014 z dnia 2014-11-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji wielobranżowego 

remontu i modernizacji w celu dostosowania zespołu budynków. Przedmiotowe zamówienie w powyższym 

zakresie dotyczy dostosowania zespołu... 

Termin składania ofert: 2014-11-24 

 

Numer ogłoszenia: 380446 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 369772 - 2014 data 07.11.2014 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: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: 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: a. dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu 

rozbudowy bądź remontu bądź przebudowy obiektu użyteczności publicznej o wartości umowy 

minimum 500.000,00 zł brutto każda (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została 

w umowie w walucie obcej - równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia 

zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). b. jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu 

instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w obiekcie przeznaczonym do jednoczesnego 

przebywania minimum 300 osób, przy czym system ten wyposażony powinien być w minimum 

500 czujek oraz co najmniej 20 czujek liniowych o wartości zamówienia minimum 500.000 zł 

brutto (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej - 

równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie 

zamówienia). UWAGA: W każdym przypadku pod pojęciem obiektu użyteczności publicznej 
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zamawiający rozumie budynek służący celom administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, 

kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, usług dla 

ludności, turystyki, sportu, komunikacji w zakresie obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym i wodnym, poczty i telekomunikacji i innym podobnym celom oraz o funkcji 

mieszanej zawierającej powyżej określone funkcje wraz z funkcją mieszkalną.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 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: a. dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu 

rozbudowy bądź remontu bądź przebudowy obiektu użyteczności publicznej o wartości umowy 

minimum 500.000,00 zł brutto każda (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została 

w umowie w walucie obcej - równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia 

zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). b. jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu 

instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w obiekcie przeznaczonym do jednoczesnego 

przebywania minimum 250 osób, przy czym system ten wyposażony powinien być w minimum 

400 czujek o wartości zamówienia minimum 400.000 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość 

zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej - równowartość tej kwoty w zł brutto wg 

średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). UWAGA: W każdym 

przypadku pod pojęciem obiektu użyteczności publicznej zamawiający rozumie budynek służący 

celom administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby 

zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, usług dla ludności, turystyki, sportu, komunikacji 

w zakresie obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym, poczty i 

telekomunikacji i innym podobnym celom oraz o funkcji mieszanej zawierającej powyżej 

określone funkcje wraz z funkcją mieszkalną.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

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

ofert: 24.11.2014 godzina 15:30, miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 

2, 00-368 Warszawa, Kancelaria. 

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

postępowaniu lub ofert: 03.12.2014 godzina 15:30, miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 

Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, Kancelaria. 

 


