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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3296 - 2014 data 03.01.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, 

woj. podlaskie, tel. 087 5162138, fax. 087 5162341. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku o W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: wykonać w 

okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie 

na usługę, odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji, 

sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji o podobnym charakterze, tzn. z zakresu budowy 

lub rozbudowy lub modernizacji obiektu kubaturowego wraz z wyposażeniem o wartości min. 10 

mln PLN brutto. Do wykazu usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została 

wykonana należycie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć: wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu usług powinny zostać dołączone dowody czy usługi zostały 

wykonane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia spełnianie warunku będzie oceniane łącznie.. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku o W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na usługę, odpowiadającą zakresowi przedmiotu 

zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji, sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji o 

podobnym charakterze, tzn. z zakresu budowy lub rozbudowy lub modernizacji obiektu 

kubaturowego wraz z wyposażeniem o wartości min. 10 mln PLN brutto. Do wykazu usług należy 

dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. W celu 

potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz 

wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu 

usług powinny zostać dołączone dowody czy usługi zostały wykonane należycie. W przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 

spełnianie warunku będzie oceniane łącznie.. 


