
Formularz  
Ogłoszenie nr 500011827-N-2017 z dnia 10-08-2017 r.  

Olsztyn: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:   
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 561073-N-2017  
Data: 31.07.2017  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 
51088420500010, ul. ul. Oczapowskiego  2, 10719   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, 
państwo Polska, tel. 895 233 420, e-mail jasma@uwm.edu.pl, faks (089) 5233278.  
Adres strony internetowej (url): WWW.UWM.EDU.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: W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b 
pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada 
zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, wykonanych w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończonych, tj. polegających na realizacji minimum dwóch robót budowlanych 
w zakresie wykonania remontu pomieszczeń w obiekcie budowlanym o wartości nie 
mniejszej niż 60 000,00 zł (brutto) każda z robót. 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: Informacje dodatkowe:  
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W zakresie warunku wskazanego w art. 
22 ust. 1b pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca 
posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie, wykonanych w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończonych, tj. polegających na realizacji minimum dwóch robót budowlanych 
w zakresie wykonania remontu pomieszczeń w obiekcie budowlanym o wartości nie 
mniejszej niż 60 000,00 zł (brutto) każda z robót.  
 


