
Dz.U./S S67
06/04/2016
116540-2016-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 1

06/04/2016 S67
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 1

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116540-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wyrzysk: Para, gorąca woda i podobne produkty
2016/S 067-116540

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., ul. 22 Stycznia 41, Szpital Powiatowy w Wyrzysku
Sp. z o.o., Administracja, Osoba do kontaktów: Ewelina Peplińska, Wyrzysk 89-300,
POLSKA. Tel.:  +48 672109866. Faks:  +48 672862463. E-mail: zp@szpitalwyrzysk.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.3.2016, 2016/S 050-082602)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:09320000, 50531100, 45231000, 50721000
Para, gorąca woda i podobne produkty
Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Obsługa instalacji grzewczych
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że:
2.1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie umowy polegające na dostawie energii cieplnej do
obiektów użyteczności publicznej z kotłowni własnej lub udostępnionej przez odbiorcę ciepła o mocy min 400 kW.
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że:
2.1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie umowy polegające na dostawie energii cieplnej z
kotłowni własnej lub udostępnionej przez odbiorcę ciepła o mocy min 400 kW.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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