
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 58553-2013 z dnia 2013-04-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Szacunkową 

ilość przesyłek zawiera Formularz cenowy - załącznik nr 1a do SIWZ 

Termin składania ofert: 2013-04-25  

 

Numer ogłoszenia: 188864 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58553 - 2013 data 17.04.2013 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.3.2. 

 W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca 

wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu lub wykonywaniu, z należytą 

starannością co najmniej 3 (trzech) usług polegających na świadczeniu zagranicznych, 

krajowych i miejskich usług kurierskich, odpowiadających swoim zakresem 

przedmiotowi zamówienia na kwotę co najmniej 40.000,00 zł brutto każda w okresie 

12 miesięcy i trwające co najmniej 12 miesięcy każda, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców z 

załączeniem dowodów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna za spełniony warunek 

jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu lub 

wykonywaniu, z należytą starannością co najmniej 2 (dwóch) usług odpowiadających 

swoim zakresem przedmiotowi zamówienia na kwotę co najmniej 40.000,00 zł brutto 

każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

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

wykonania oraz odbiorców z załączeniem dowodów potwierdzających, że prace te 

zostały wykonane należycie. Przez wykonanie jednej usługi Zamawiający rozumie 

sumę świadczeń wykonanych w ramach jednej umowy. 

 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=58553&rok=2013-04-17

