
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 89896-2013 z dnia 2013-03-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

usługa opracowania nowych lub aktualizacja istniejących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

oraz planów ewakuacyjnych dla obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

Termin składania ofert: 2013-03-14  

 

Numer ogłoszenia: 38117 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89896 - 2013 data 06.03.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, 

tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1). 

 W ogłoszeniu jest: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2). 

 W ogłoszeniu jest: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 W ogłoszeniu powinno być: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 Pzp - wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Katolicki Uniwersytet 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89896&rok=2013-03-06


Lubelski Jana Pawła II adres: Al. Racławickie 14, 20 - 950 Lublin, Dział Zamówień 

Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-228. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 18.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II adres: Al. Racławickie 14, 20 - 950 Lublin, Dział Zamówień 

Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-228. 

 


