13.11.2020

Ogłoszenie nr 540226101-N-2020 z dnia 13-11-2020 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 606792-N-2020
Data: 05/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Lubelska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000172600000, ul. ul. Nadbystrzycka
38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pollub.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający
określa warunki w tym zakresie: posiadania doświadczenia Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: co najmniej jedną
dostawę układu doświadczalnego do badań sprzęgnięć elektromechanicznych lub sprzętu o
podobnym zastosowaniu, o wartości nie mniejszej niż: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy zł 00/100) brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że ta dostawa
została wykonana lub jest wykonywana należycie.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Zamawiający określa warunki w tym zakresie: posiadania doświadczenia Wykonawca spełni
warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: co
najmniej jedną dostawę układu doświadczalnego do badań sprzęgnięć elektromechanicznych lub
sprzętu o podobnym zastosowaniu, o wartości nie mniejszej niż: 50.000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że ta
dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 3) Wykaz wykonanych dostaw, według wzoru stanowiącego załącznik do
SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane 4)
Dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy
W ogłoszeniu powinno być: 3) Wykaz wykonanych dostaw, według wzoru stanowiącego
załącznik do SIWZ, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
4) Dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy

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: 2020-11-16, godzina: 10:00
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W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-11-20, godzina: 10:00
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