Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 75841-2015 z dnia 2015-05-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu laboratoryjnego w Klinikach i Zakładach COI
przez okres 36 miesięcy, nr sprawy Pn-79/15/AR
Termin składania ofert: 2015-06-03
Numer ogłoszenia: 79501 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 75841 - 2015 data 26.05.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wawelska 15B, 02-034
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 570 94 63, fax. 22 570 94 63.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·
·

·

·
·

·

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 03.06.2015 godzina 09:00, miejsce: 02-034 Warszawa ul.
Wawelska 15 B, pokój 013 (parter)..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2015 godzina 09:00, miejsce: 02-034
Warszawa ul. Wawelska 15 B, pokój 013 (parter)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
W ogłoszeniu jest: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną
wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymaga złożenia: a) wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego
(referencje), że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - do oferty
należy dołączyć wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga
wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim
rodzajem i wartością (umowy) o wartości brutto nie mniejszej niż: 50 000,00 PLN
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymaga złożenia: a) wykazu

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia
dokumentu potwierdzającego (referencje), że te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie - do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 6 do
SIWZ. Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 2
usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością (umowy) o wartości łącznej
brutto nie mniejszej niż: 30 000,00 PLN Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

