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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Aqua Park Łódź Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 47323046900000, ul. al. Unii

Lubelskiej  4, 94208   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6400-800, e-mail

aleksandra.sadowska@aquapark.lodz.pl, faks 42 683 44 78.

Adres strony internetowej (url): https://aquapark.lodz.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W ogłoszeniu jest: O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na

budowie lub dostawie i montażu systemu telewizji dozorowej wraz ze strukturą i kamerami o

wartości min. 100 000 złotych netto. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający określa

szczególny sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia (konsorcjum) warunków udziału w postępowaniu. Dla spełnienia warunek

zdolności technicznej (doświadczenia) wymaga się aby co najmniej jeden z uczestników

konsorcjum wykazał się samodzielną realizacją wymaganego zamówienia określonego w
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rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 lit. c - co do ilości, zakresu i wartości.

W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże

zrealizowanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednego zamówienia

polegającego na budowie lub dostawie i montażu w obiekcie użyteczności publicznej systemu

telewizji dozorowej wraz ze strukturą i kamerami o wartości min. 100 000 złotych netto lub

wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla jednego inwestora, na

jednym obiekcie użyteczności publicznej, zamówień polegających na budowie lub dostawie i

montażu systemu telewizji dozorowanej wraz ze strukturą i kamerami o łącznej wartości co

najmniej 100 000 złotych netto. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający określa

szczególny sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia (konsorcjum) warunków udziału w postępowaniu. Dla spełnienia warunek

zdolności technicznej (doświadczenia) wymaga się aby co najmniej jeden z uczestników

konsorcjum wykazał się samodzielną realizacją wymaganego zamówienia określonego w

rozdziale VIII pkt 1 ppkt 2 lit. c - co do ilości, zakresu i wartości.
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