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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 176687-2015 z dnia 2015-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świętochłowice
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt w terenu miasta
Świętochłowice. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. wyłapywanie oraz utrzymanie w schronisku psów i kotów z
terenu miasta...
Termin składania ofert: 2015-12-10

Numer ogłoszenia: 181223 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 176687 - 2015 data 01.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600
Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, fax. 32 349 18 12.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 10 grudnia 2015r. do godz.
10:00..
W ogłoszeniu powinno być: Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 15 grudnia 2015r. do
godz. 10:00..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na całodobowej
obsłudze schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz całodobowej opiece nad bezdomnymi zwierzętami o
wartości zamówienia nie mniejszej niż 350.000 zł brutto w okresie co najmniej 12 miesięcy, Przez jedną usługę
Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia..
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę lub usługi polegające
na całodobowej obsłudze schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz całodobowej opiece nad bezdomnymi
zwierzętami o łącznej wartości zamówienia/ zamówień nie mniejszej niż 400.000 zł brutto w okresie co najmniej
12 miesięcy,.

2015-12-08 16:09

2z2

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=18...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul.
Katowicka 54 pok.115-116..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul.
Katowicka 54 pok.115-116..
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