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Ogłoszenie nr 540061704-N-2020 z dnia 08-04-2020 r.
Siechnice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528341-N-2020
Data: 01/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Siechnic, Krajowy numer identyfikacyjny 93193512900000, ul. ul. Jana Pawła II 12,
55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 391 91 01, e-mail zp@umsiechnice.pl,
faks 71 786 09 07.
Adres strony internetowej (url): www.siechnice.gmina.pl
Adres profilu nabywcy: www.siechnice.gmina.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.siechnice.gmina.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: Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 2 dostawy aparatury do pomiaru
jakości powietrza obejmujące automatyczne pyłomierze do pomiaru ciągłego pyłu zawieszonego
PM10/PM2.5 o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto Zamawiający wymaga od
wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 2 dostawy
aparatury do pomiaru jakości powietrza obejmujące automatyczne pyłomierze do pomiaru
ciągłego pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-10, godzina 9:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-15, godzina 9:00

08.04.2020, 13:13

