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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 322578 - 2014 data 30.09.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, fax. 32 207 

85 78. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).  

 W ogłoszeniu jest: 1. W odniesieniu do pkt III.4.1) Zamawiający precyzuje odpowiednio do 

przedmiotowego zamówienia, że w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: a) wykaz wykonanych, 

głównych 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 (Załącznik nr 2 

do formularza ofertowego), oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane należycie - dot. 

warunku, o którym mowa w pkt III.3.2)..  

 W ogłoszeniu powinno być: 1. W odniesieniu do pkt III.4.1) Zamawiający precyzuje 

odpowiednio do przedmiotowego zamówienia, że w zakresie wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: a) wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych , 

głównych 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, 



 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 
 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 2 

do formularza ofertowego), oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

nalezycie - dot. warunku, o którym mowa w pkt III.3.2)..  

 


