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Ogłoszenie nr 500247801-N-2018 z dnia 15-10-2018 r.

Warszawa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 630300-N-2018 

Data: 01/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 00064673600000, ul. ul. Solec  24, 00403   Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 621 94 70; 629 67 24, e-mail j.wasilewska@sztukaorientu.pl, faks 22 621 94 70. 

Adres strony internetowej (url): www.muzeumazji.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-16, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-19, godzina:

10:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8 

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który

został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-03-31 

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-30 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9 

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane: a. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej - w

terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy; b. w zakresie uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę: i) złożenie wniosku w terminie do 5

dni od dnia odbioru dokumentacji projektowej, ii) czynności w toku postępowania administracyjnego w terminach wynikających z przepisów

prawa lub wskazanych przez organ administracyjny; c. w zakresie wykonania prac budowlanych - w terminie do dnia 31 marca 2019. d. w

zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej – do dnia zakończenia prac

wykonawczych, nie później niż do dnia 31 marca 2019. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2019. 
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