
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 173175-2015 z dnia 2015-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa

instalacji fotowoltaicznej o mocy około 250 kW oraz pompy ciepła typu woda-woda obejmującej: - Projekt Budowlany

[PB], - Projekty...

Termin składania ofert: 2015-12-11

Numer ogłoszenia: 336374 - 2015; data zamieszczenia : 09.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  173175 - 2015 data 25.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8426051 do 57,59

8400039, fax. 059 8422207, 0590840 00 39.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).

W ogłoszeniu jest:  Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: W okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

należycie wykonał: - co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu projektu dla budowy instalacji

fotowoltaicznej ON GRID o mocy zainstalowanej minimum 100kW oraz - co najmniej 1 zamówienie

polegające na wykonaniu projektu budowlanego pompy ciepła typu woda-woda o mocy nie mniejszej niż 100

kW.

W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: W okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, należycie wykonał: - co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu projektu dla budowy

instalacji fotowoltaicznej ON GRID o mocy zainstalowanej minimum 100kW oraz - co najmniej 1 zamówienie

polegające na wykonaniu projektu budowlanego pompy ciepła o mocy nie mniejszej niż 100 kW.

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

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

11.12.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat - pokój nr 11, budynek A, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200

Słupsk.

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat - pokój nr 11, budynek A, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200

Słupsk.
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II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  -.

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  -.
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