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Ogłoszenie nr 500244033-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 632315-N-2018
Data: 04-10-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowy numer identyfikacyjny 621278900000, ul.
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
225 560 129, e-mail zamowienia@uokik.gov.pl, faks 228 270 843.
Adres strony internetowej (url): www.uokik.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert w postępowaniu Data:2018-10-12, godzina:11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert w postępowaniu Data:2018-10-16,
godzina:11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał a w przypadku dostaw ciągłych wykonuje, co
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najmniej dwie dostawy polegające na dostawie przełączników dostępowych, a wartość każdego z
tych zamówień wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto. W przypadku zamówień nadal
wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi
spełniać warunki określone powyżej. W przypadku konsorcjum lub powoływania się na zasoby
podmiotów trzecich wymagane jest aby warunek określony powyżej spełniał w całości co
najmniej jeden z wykonawców lub podmiot trzeci na zasoby, którego Wykonawca powołuje się
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał a w przypadku dostaw ciągłych
wykonuje, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie przełączników
dostępowych/sieciowych, a wartość każdego z tych zamówień wynosiła co najmniej 100 000,00
zł brutto.W przypadku zamówień nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres
zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej. W przypadku
konsorcjum lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich wymagane jest aby warunek
określony powyżej spełniał w całości co najmniej jeden z wykonawców lub podmiot trzeci na
zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
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