
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 164294-2013 z dnia 2013-04-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łańcut
Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Woli Dalszej współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na...
Termin składania ofert: 2013-05-06 

Numer ogłoszenia: 173392 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164294 - 2013 data 25.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17 225 72 

92, fax. 17 225 00 08.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali 

należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jednej usługi, której przedmiotem 

było pełnienie funkcji pomocy technicznej w zakresie doradztwa finansowego, technicznego, prawnego 

dla inwestycji sektora środowisko (gospodarka wodno- ściekowa), o wartości co najmniej 30 000 000,00 

PLN brutto, b) co najmniej jednego studium wykonalności dla inwestycji z sektora gospodarki wodno-

ściekowej, o całkowitej wartości robót co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto, który był podstawą 

pozyskania finansowania zewnętrznego (dotacja lub kredyt lub pożyczka), c) co najmniej jednej usługi 

opracowania kompletnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej inwestycji z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej o szacowanej wartości powyżej 30 000 000,00 PLN brutto, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, d) co najmniej jeden raport końcowy lub 

wniosek o płatność końcową dla projektu z sektora środowisko o wartości robót co najmniej 30 000 

000,00 PLN brutto, który został zaakceptowany przez odpowiednie instytucje pośredniczące i lub 

zarządzające, e) co najmniej jedną usługę opracowania procedur dla Jednostki Realizującej Projekt w 

ramach Programów Operacyjnych, które przeszły pozytywnie kontrolę instytucji pośredniczącej, f) co 

najmniej jeden wniosek o kredyt lub pożyczkę inwestycyjną do instytucji bankowych lub para-bankowych 
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dla inwestycji z sektora gospodarki odpadami o całkowitej wartości robót, co najmniej 30 000 000,00 

PLN brutto.. 

W ogłoszeniu powinno być: Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy 

wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jednej usługi, której przedmiotem 

było pełnienie funkcji pomocy technicznej w zakresie doradztwa finansowego, technicznego, prawnego 

dla inwestycji sektora środowisko (gospodarka wodno- ściekowa), o wartości co najmniej 30 000 000,00 

PLN brutto, b) co najmniej jednego studium wykonalności dla inwestycji z sektora gospodarki wodno-

ściekowej, o całkowitej wartości robót co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto, który był podstawą 

pozyskania finansowania zewnętrznego (dotacja lub kredyt lub pożyczka), c) co najmniej jednej usługi 

opracowania kompletnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej inwestycji z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej o szacowanej wartości powyżej 30 000 000,00 PLN brutto, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, d) co najmniej jeden raport końcowy lub 

wniosek o płatność końcową dla projektu z sektora środowisko o wartości robót co najmniej 30 000 

000,00 PLN brutto, który został zaakceptowany przez odpowiednie instytucje pośredniczące i lub 

zarządzające, e) co najmniej jedną usługę opracowania procedur dla Jednostki Realizującej Projekt w 

ramach Programów Operacyjnych, które przeszły pozytywnie kontrolę instytucji pośredniczącej, f) co 

najmniej jeden wniosek o kredyt lub pożyczkę inwestycyjną do instytucji bankowych lub para-bankowych 

dla inwestycji o całkowitej wartości robót, co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto.. 

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

W ogłoszeniu jest: 06.05.2013 godzina 08:30, miejsce: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. 

Traugutta 20 37-100 Łańcut. 

W ogłoszeniu powinno być: 10.05.2013 godzina 08:30, miejsce: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z 

o.o. ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut. 
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