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Numer: 62198 

Data: 10/04/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 1581798500000, 

ul. ul. Grójecka  186, 02390   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 572 62 

54, 022 572 62 51, e-mail zamowienia@nfz.gov.pl, faks 022 572 63 05.  

Adres strony internetowej (url): www.nfz.gov.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

www.nfz.gov.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 wykaże, że wykonał (a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na instalacji i 

uruchomieniu sieci WAN MPLS o zasięgu ogólnopolskim (minimum 10 węzłów o 

przepustowości minimum 20 Mb/s), każda o wartości przekraczającej 200.000,00 zł brutto.  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonał (a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w 

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



działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na instalacji i 

uruchomieniu sieci WAN MPLS o zasięgu ogólnopolskim (minimum 10 węzłów, w tym 3 

węzłów o przepustowości minimum 20 Mb/s), każda o wartości przekraczającej 200.000,00 zł 

brutto.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 21/04/2017, godzina: 10:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 26/04/2017, godzina: 10:00  
 


