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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 51406400000, 

ul. Al. Racławickie  14, 20950   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81) 445 41 59, e-

mail dzp@kul.pl, faks (81) 445 41 63.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.kul.lublin.pl/16027.html  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji 

projektowej na dostosowanie budynków KUL w Lublinie i Stalowej Woli do obowiązujących 

przepisów ppoż. z podziałem na części. Część 1 – Usługa wykonania projektu na 

dostosowanie budynku Dworku Staropolskiego do obowiązujących przepisów ppoż. – 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ), Część 2 – Usługa 

wykonania projektu na dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Domu 

Studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1 A w Lublinie – zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2a do SIWZ), Część 3 – Usługa wykonania projektu na 

dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Domu Studenckiego KUL położonego 

przy ul. Konstantynów 1 B w Lublinie – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 2b do SIWZ), Część 4 – Usługa wykonania projektu na dostosowanie do 

obowiązujących przepisów ppoż. Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Niecałej 8 w 

Lublinie – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2c do SIWZ), Część 5 – 

Usługa wykonania projektu na dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. budynku 

dydaktycznego KUL położonego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli – zgodnie z 

Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2d do SIWZ).  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji 

projektowej na dostosowanie budynków KUL w Lublinie i Stalowej Woli do obowiązujących 

przepisów ppoż. z podziałem na części. Część 1 – Usługa wykonania projektu na 

dostosowanie budynku Dworku Staropolskiego do obowiązujących przepisów ppoż. – 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ), Część 2 – Usługa 

wykonania projektu na dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Domu 

Studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1 A w Lublinie – zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2a do SIWZ), Część 3 – Usługa wykonania projektu na 

dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Domu Studenckiego KUL położonego 

przy ul. Konstantynów 1 B w Lublinie – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 2b do SIWZ), Część 4 – Usługa wykonania projektu na dostosowanie do 

obowiązujących przepisów ppoż. Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Niecałej 8 w 

Lublinie – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2c do SIWZ), Część 5 – 

Usługa wykonania projektu na dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Domu 

Studenckiego KUL położonego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli – zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2d do SIWZ).  



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I  

Punkt: Część nr 5  

W ogłoszeniu jest: Nazwa: Usługa wykonania projektu na dostosowanie do obowiązujących 

przepisów ppoż. budynku dydaktycznego KUL położonego przy ul. Ofiar Katynia 6 w 

Stalowej Woli  

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Usługa wykonania projektu na dostosowanie do 

obowiązujących przepisów ppoż. Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Ofiar 

Katynia 6 w Stalowej Woli  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I  

Punkt: Część nr 5  

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia: Usługa wykonania projektu na 

dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. budynku dydaktycznego KUL położonego 

przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 2d do SIWZ)  

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia: Usługa wykonania 

projektu na dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Domu Studenckiego KUL 

położonego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli – zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia (Załącznik nr 2d do SIWZ)  

 

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: 2018-05-29, godzina: 12:00  

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

w postępowaniu: Data: 2018-06-05, godzina: 12:00  
 


