
 

Ogłoszenie nr 500075609-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.  

Korfantów: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 623507-N-2017  

Data: 28/11/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Opolskie Centrum Rehabilitacji sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 65453000000, ul. 

ul. Wyzwolenia  11, 48-317   Korfantów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 43 44 000, e-

mail ocr@ocr.pl, faks 77 43 44 004.  

Adres strony internetowej (url): www.ocr.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności 

technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3, jeżeli wykaże, że wykonał 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy/usługi 

polegające na dostarczeniu, montażu aparatury artroskopwej odpowiadających swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł (brutto) 

każda. Dostawy te winny być wykonane w sposób należyty. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący 

zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3, jeżeli wykaże, 

że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) 

dostawy/usługi polegające na dostarczeniu, montażu aparatury artroskopwej odpowiadających 



swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł 

(brutto) każda. Dostawy te winny być wykonane w sposób należyty. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-19, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-28, godzina: 10:00,  

  
 


