
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 222991-2011 z dnia 2011-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji oczyszczalni ścieków zakaźnych odpływających 

z Oddziału Psychiatrycznego I dla chorych na gruźlicę i Oddziału detoksykacyjnego dla narkomanów Szpitala 

Neuropsychiatrycznego... 

Termin składania ofert: 2011-09-05  

Numer ogłoszenia: 225413 - 2011; data zamieszczenia : 23.08.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  222991 - 2011 data 19.08.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

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

W ogłoszeniu jest:  Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy w ramach jednego zadania 

inwestycyjnego zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane polegającej na budowie instalacji 

oczyszczalni ścieków, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości brutto nie 

mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do 

wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.2 zostaje dokonana 

zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia wyszczególnionego w pkt 

6.1.2.SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający wymaga by Wykonawcy wykazali się doświadczeniem w 

wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie instalacji oczyszczalni 

ścieków, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości brutto nie mniejszej niż 500 

000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do wykazu należy 

załączyć dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.2 zostaje dokonana zostanie 
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zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia wyszczególnionego w pkt 

6.1.2.SIWZ.  

 

 

 

Strona 2 z 2

2011-08-23http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=225413&rok=20...


