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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 112274-2014 z dnia 2014-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Międzynarodowego C entrum Kultury
Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 realizowanego w ramach projektu,...
Termin składania ofert: 2014-04-10

Numer ogłoszenia: 120138 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 112274 - 2014 data 02.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nowy Teatr, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 849 35 53, fax. 022 849 35 51.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż spełnia następujące warunki dotyczące: a) sytuacji finansowej posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) sytuacji ekonomicznej - jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 25 000 000
złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów lub radców
prawnych, o których mowa w pkt. 3) powyżej..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż spełnia następujące warunki dotyczące: a) sytuacji
finansowej - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) sytuacji ekonomicznej http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=120138&rok=2014-04-08
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jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000
złotych (słownie: pięć milionów złotych), niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów lub radców prawnych, o których
mowa w pkt. 3) powyżej..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 10.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16 02-513 Warszawa.
W ogłoszeniu powinno być: 14.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16 02-513 Warszawa.
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