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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 524406-N-2019  
Data: 13/03/2019  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 17756004420000, ul. ul. 
Tomasza Zana  , 20-601  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 357 402, e-mail koczkodajw@zus.pl, 
faks 815 357 402.  
Adres strony internetowej (url):  
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: Zamawiający wymaga, aby wykonawca: a) należycie zrealizował, nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie co najmniej 2 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 
zamówienia, realizowane na podstawie umowy, przy czym każda umowa obejmowała remont lub wykonanie 
instalacji c. o. wraz z wymiennikownią a wartość brutto tych robót wykonanych w ramach każdej z tych umów 
wynosiła, co najmniej 200 000,00 złotych;  
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga, aby wykonawca:„a) należycie zrealizował, nie wcześniej 
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 
zamówienia, realizowane na podstawie umowy, przy czym każda umowa obejmowała remont lub wykonanie 
instalacji c. o. wraz z wymiennikownią [lub wraz z modernizacją bądź wykonaniem źródła ciepła (np. kotłownia, 
maszynownia pomp ciepła itp.,) dla budynku] a wartość brutto tych robót wykonanych w ramach każdej z tych 
umów wynosiła, co najmniej 200 000,00 złotych”;  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2.  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
2019-04-01, godzina: 12:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-04-02, godzina: 12:00,  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.6.  
W ogłoszeniu jest: 3. Otwarcie ofert nastąpi 01 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, 
piętro IV, sala nr 414 – budynek przy ul T. Zana 36A;  
W ogłoszeniu powinno być: 3. Otwarcie ofert nastąpi 02 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:30 w siedzibie 
Zamawiającego, piętro IV, sala nr 414 – budynek przy ul T. Zana 36A;  

 


