
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 303208-2015 z dnia 2015-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych (odbiór

wyspecjalizowanym transportem z punktu składowania odpadów przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, utylizacja z

zachowaniem obowiązujących...

Termin składania ofert: 2015-11-18

Numer ogłoszenia: 309364 - 2015; data zamieszczenia : 17.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  303208 - 2015 data 10.11.2015 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. 81 7286439.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III. 3.1).

W ogłoszeniu jest:  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający

nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje wyłącznie złożenie

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno by ć: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku warunek ten spełnią wykonawcy, którzy wykażą posiadanie wymaganych przepisami prawa koncesji

lub zezwoleń potwierdzających uprawnienia wykonawcy do świadczenia wszystkich usług będących

przedmiotem zamówienia..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.1).

W ogłoszeniu jest:  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:.

W ogłoszeniu powinno by ć: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyć: koncesję lub zezwolenie wymagane przepisami prawa, potwierdzające uprawnienia wykonawcy

do świadczenia wszystkich usług będących przedmiotem zamówienia..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
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18.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Pro. M. Kaczyńskiego

SPZOZ ul.Abramowicka 2 20-442 Lublin..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 20.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M.

Kaczyńskiego SPZOZ ul.Abramowicka 2 20-442 Lublin..
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