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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
Warszawa
00-925
Polska
Tel.:  +48 224494046
E-mail: j.kozlowski@stat.gov.pl 
Faks:  +48 226083189
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie projektów technicznych i wykonawczych niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji
budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie na podstawie opracowanego audytu
Numer referencyjny: 11/BA/PN/2016

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje 2 Zadania:
1) Zadanie pierwsze dzieli się na 2 etapy:
a) Etap I - wykonanie Projektu Koncepcyjnego termomodernizacji budynku GUS w Warszawie wraz z
uzyskaniem akceptacji Stołecznego Konserwatora Zabytków zawierającego:
i) koncepcję architektoniczno-budowlaną w formie graficznej i opisowej, przedstawiającej technologię
proponowanych rozwiązań projektowych termomodernizacji,
ii) koncepcję instalacji sanitarnych w formie graficznej i opisowej przedstawiającej technologie proponowanych
rozwiązań projektowych termomodernizacji instalacji.
b) Etap II - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji opracowanej
na podstawie uzgodnień koncepcyjnych ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.
2) Zadanie drugie obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją termomodernizacji budynku GUS na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ilości 108 godz. roboczych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:j.kozlowski@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl
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14/10/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-119472
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 182-326539
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/09/2016

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
1. Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, z tym, że:
1) zadanie pierwsze etap I w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy,
2) zadanie pierwsze etap II od dnia akceptacji koncepcji projektowej wraz z zaleceniami Konserwatora
zabytków, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego dokumentacji, do 30.4.2017,
3) zadanie drugie do upływu 48 miesięcy od daty zawarcia Umowy lub do zakończenia i odbioru robót
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, w zależności od tego, które nastąpi pierwsze.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3. Możliwość zmiany treści umowy zgodnie z § 13 we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Pozostałe warunki realizacji zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
Powinno być:
1. Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, z tym, że:
1) zadanie pierwsze etap I w terminie 70 dni od dnia zawarcia umowy,
2) zadanie pierwsze etap II od dnia akceptacji koncepcji projektowej wraz z zaleceniami Konserwatora
zabytków, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego dokumentacji, do 7.06.2017,
3) zadanie drugie do upływu 48 miesięcy od daty zawarcia Umowy lub do zakończenia i odbioru robót
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, w zależności od tego, które nastąpi pierwsze.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3. Możliwość zmiany treści umowy zgodnie z § 13 we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Pozostałe warunki realizacji zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 26/12/2016

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:326539-2016:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
Data: 02/01/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/10/2016
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 04/11/2016
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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