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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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826 90 9Ll92 w. 54, e-mail
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Ad res strony nternetowej (u rl) : m uzeu m-n iepodleglosci. pl

00240 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.22
i

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III

Punkt:4

W ogłoszeniu jest: oŚwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: 1) oświadczenie wykonawry o braku wydania wobec niego prawomocnego

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji _ dokumenĘ
potwierdzające dokonanie płatnościtych należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiązącego porozumienia w sprawie spłat Ęch należnoŚci; 2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego Ęrtułem środkazapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: oświadczeniao spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: - dokument potwierdzający, Że wykonawca jest ubezpieczony

W zakresie
prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 mln złotych
(polisa); - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośó
posiadanych środków finansowych lub zdolnośó kredytową wykonawcy na kwotę min. 3 mln złoĘch w okresie nie
wczeŚniejszym niŻ 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu; - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniejniż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofeft, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - W tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, waftości, daĘ, miejsca wykonania oraznazwy podmiotów narzecz których roboĘte
zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określającychczy te roboĘ budowlane zostały wykonane
nalezycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czYm dowodami, o których mowa/ są referencje bądŹ inne
dokumenĘ wystawione przez podmiot t na rzecz którego roboĘ budowlane były wykonywane , a jeŻeli z
uzasadnionej przyczyny o obieKywnym charakterze wykonawca nie jest W stanie uzyskac Ęch dokumentów
inne dokumenĘ; - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenieusług, kontrolę jakoŚci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doŚwiadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnościoraz
informacją o podstawie do dysponowania Ęmi osobami.

-

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punktr 7
W ogłoszeniu jest: 1) oŚwiadczenie wykonawry o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub deryzji - dokumenĘ potwierdzające
dokonanie płatnościtych należnoŚci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat Ęch naleŻności; 2) oświadczenie wykonawry o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

