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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 576900-N-2017  

Data: 24/08/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Muzeum Niepodległości w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 27605034000, ul. al. 

Solidarności  62, 00240   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 826 90 91/92 

w. 54, e-mail a.wieckowska@muzeumniepodległosci.art.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): muzeum-niepodleglosci.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 3  

W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak  

W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3do SIWZ  

W ogłoszeniu powinno być: 1) oświadczenie wykonawcy 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) oświadczenie wykonawcy o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1.  

W ogłoszeniu jest: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  

W ogłoszeniu powinno być: - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 

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: 2017-09-12, godzina: 09:00  

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

w postępowaniu: Data: 2017-09-19, godzina: 10:00  
 


