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Ogłoszenie nr 540403707-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 771147-N-2020
Data: 23/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 00674641000000, ul. ul. Nowy
Świat 6/12, 00-400 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 695 36 00, 22 695 36 88,
e-mail zamowienia.publiczne@arp.pl, faks 22 695 36 99.
Adres strony internetowej (url):

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: Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków
określonych w art. 22 ust. 1b Ustawy dotyczących zdolności zawodowej: Wykonawca musi
wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi o
charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia trwające nieprzerwanie przez okres co
najmniej 12 miesięcy każda usługa. Przez usługę o podobnym charakterze Zamawiający rozumie
usługę polegającą na zapewnieniu ciągłego dostępu do publicznej sieci Internet za pomocą łącza
podstawowego i łącza zapasowego. Każda usługa musiała być świadczona za pomocą łącza
światłowodowego dla co najmniej 3 odrębnych lokalizacji w odległości co najmniej 200 km
pomiędzy lokalizacjami. Wartości każdej usługi musi wynosić co najmniej 100.000,00 zł netto.
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W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących
warunków określonych w art. 22 ust. 1b Ustawy dotyczących zdolności zawodowej: Wykonawca
musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi o
charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia trwające nieprzerwanie przez okres co
najmniej 12 miesięcy każda usługa. Przez usługę o podobnym charakterze Zamawiający rozumie
usługę polegającą na zapewnieniu ciągłego dostępu do publicznej sieci Internet. Każda usługa
musiała być świadczona za pomocą łącza światłowodowego. Wartości każdej usługi musi
wynosić co najmniej 100.000,00 zł netto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 11.01.2021, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 22.01.2021, godzina: 12:00
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