
Miejski Urząd Pracy w Lublinie
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Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 117947 - 2013 data 19.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 466 5200, fax. 081466 5201.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.l) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w kt6rym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Urząd

Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, pokój 101 (kancelaria urzędu).

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski

Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, pokój 101 (kancelaria urzędu).

Miejsce, w kt6rym znajduje się zmieniany tekst: 111.6).

W ogłoszeniu jest: 6. Wykonawca który, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, powołuje się na rozwiązania

równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W

związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, na potwierdzenie spełniania warunku wyprodukowania materiałów w cyklu

produkcyjnym zgodnym z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub normami równoważnymi, Wykonawca musi przedstawić certyfikaty potwierdzające, że proces

produkcji zaoferowanego towaru przebiega zgodnie z powyższymi normami (certyfikaty dla Wykonawcy) ..

W ogłoszeniu powinno być: 6. Wykonawca który, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, powołuje się na rozwiązania

równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W

związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, na potwierdzenie spełniania warunku wyprodukowania materiałów w cyklu

produkcyjnym zgodnym z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub normami równoważnymi, Wykonawca musi przedstawić certyfikaty potwierdzające, że proces

produkcji zaoferowanego towaru przebiega zgodnie z powyższymi normami (certyfikaty dla PRODUCENTA) ..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 111.6).

Tekst, kt6ry należy dodać w ogłoszeniu: 8. W wykazie, o którym mowa w pkt. 111.4.1 ), jako główne dostawy należy wskazać jedynie dostawy potwierdzające

spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.2) Dowody dołączone do wykazu mają dotyczyć dostaw wymienionych w wykazie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2013
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