Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 62783-2013 z dnia 2013-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puławy
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji do inaktywacji wirusa pryszczycy
według projektu firmy Predom p.n. Przebudowa fragmentu budynku, remontu instalacji
kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz nowych przyłączy dla budynku...
Termin składania ofert: 2013-05-09
Numer ogłoszenia: 68223 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 62783 - 2013 data 24.04.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8893000, fax. 081 8862595.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:










Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku o Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zrealizował jako wykonawca min. 2 obiekty lub instalacje
sanitarne wraz z wdrożeniem przynajmniej jednego algorytmu komputerowego
systemu zarządzania obiektem (system monitorowania instalacji technicznych,
automatyka i sterowanie instalacjami technicznymi) o wartości robót wykonawcy nie
mniejszej niż 2 500 000 złotych brutto na każdy obiekt w następujących branżach:
laboratoria biologiczne, przemysł farmaceutyczny, jednostki weterynaryjne, przemysł
chemiczny lub adekwatne.
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 2 obiekty lub instalacje
sanitarne o wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000 złotych brutto na każdy obiekt,
w następujących branżach: laboratoria biologiczne, przemysł farmaceutyczny,
jednostki weterynaryjne, przemysł chemiczny lub adekwatne, w których wdrożono
przynajmniej jeden algorytm komputerowego systemu zarządzania obiektem (system
monitorowania instalacji technicznych, automatyka i sterowanie instalacjami
technicznymi).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 09.05.2013 godzina 12:00, miejsce: kancelaria PIWet-PIB,
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 16.05.2013 godzina 12:00, miejsce: kancelaria PIWet-PIB,
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

