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Ogłoszenie nr 540130868-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.

Lublin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564568-N-2019 

Data: 25/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43061691700000, ul. ul.

Lwowska  28, 20-128  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 466 55 60, e-mail

adma@zow.lublin.eu, faks 81 466 55 61. 

Adres strony internetowej (url): www.zow.bip.lublin.eu 

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: Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. w

okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali (lub są w trakcie realizacji) świadczenia

dla jednego zamawiającego usługi teleopieki w systemie 24 h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w

roku świadczonej jednocześnie dla co najmniej 300 osób wraz z dostarczeniem opasek dla

teleopieki z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że przedstawiona usługa została

wykonana należycie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
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doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i

zawodowej, tj. w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali (lub są w trakcie realizacji)

świadczenia usługi teleopieki w systemie 24 h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

świadczonej jednocześnie dla co najmniej 300 osób wraz z dostarczeniem opasek dla teleopieki z

załączeniem dokumentu/dokumentów potwierdzającego, że przedstawiona usługa/usługi dla

min.300 osób została wykonana należycie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: Wykaz usług, o których mowa poniżej (Załącznik nr 8 ) wraz z dowodami

należytego ich wykonania. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. w okresie

ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności

jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali (lub są w trakcie realizacji) świadczenia dla jednego

zamawiającego usługi teleopieki w systemie 24 h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

świadczonej jednocześnie dla co najmniej 300 osób wraz z dostarczeniem opasek dla teleopieki z

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że przedstawiona usługa została wykonana należycie.

W ogłoszeniu powinno być: Wykaz usług, o których mowa poniżej (Załącznik nr 8 ) wraz z

dowodami należytego ich wykonania. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. w

okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali (lub są w trakcie realizacji) świadczenia

usługi teleopieki w systemie 24 h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku świadczonej

jednocześnie dla co najmniej 300 osób wraz z dostarczeniem opasek dla teleopieki z załączeniem

dokumentu/dokumentów potwierdzającego, że przedstawiona usługa/usługi dla min. 300 osób

została wykonana należycie. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-03, godzina: 08:00, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > JĘZYK

POLSKI 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-07-04, godzina: 08:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

JĘZYK POLSKI 


