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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 68344 - 2014 data 28.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487
56 60, fax. 22 378 16 20.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi
odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.
usługom, polegającym na podłączeniu, konfiguracji i zapewnieniu dostępu do sieci Internet przez
okres minimum 12 miesięcy poprzez medium transmisyjne, o których mowa w Załączniku nr 1 do
SIWZ, o przepustowości nie mniejszej niż 30 Mb/s o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto
rocznie każde (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł brutto). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
podał wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz załączył
dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień
zakończenia realizacji usług, a w przypadku zamówień realizowanych a nie zakończonych na
dzień złożenia oferty..
W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie)
usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,
tj. usługom, polegającym na podłączeniu, konfiguracji i zapewnieniu dostępu do sieci Internet
przez okres minimum 12 miesięcy poprzez medium transmisyjne, o których mowa w Załączniku nr
1 do SIWZ, o całkowitej gwarantowanej przepustowości w obydwie strony do/z zasobów polskiego
Internetu dla warstwy L1 modelu OSI na poziomie nie mniejszej niż 30/30 Mb/s. Zamawiający nie
określa minimalnej wartości wykonanych lub wykonywanych usług. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca podał wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz
załączył dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach
innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na

dzień zakończenia realizacji usług, a w przypadku zamówień realizowanych a nie zakończonych
na dzień złożenia oferty..

