
Og oszenie nr 540199694-N-2019 z dnia 20-09-2019 r.

Warszawa:

OG OSZENIE O ZMIANIE OG OSZENIA

OG OSZENIE DOTYCZY:

Og oszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OG OSZENIU

Numer: 581936-N-2019

Data: 02/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher, Krajowy numer identyfikacyjny

28856700000000, ul. ul. Sparta ska  1, 02-637  Warszawa, woj. mazowieckie, pa stwo Polska, tel. 228 449 406, e-mail

dzial.zamowien@spartanska.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.spartanska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OG OSZENIU

II.1) Tekst, który nale y zmieni :

Miejsce, w którym znajduje si  zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6

Punkt: 2)Termin sk adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu

W og oszeniu jest: Data: 2019-09-23, godzina: 12:30,

W og oszeniu powinno by : Data: 2019-09-25, godzina: 12:30,

Miejsce, w którym znajduje si  zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W og oszeniu jest: Wype niony i podpisany Formularz ofertowy (za cznik nr 1 do SIWZ), dokument (np. zobowi zanie)

innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca

korzysta ze zdolno ci lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 22a uPzp. o wiadczenia, o których mowa

w Rozdziale 10 ust. 10.1 pkt 1-2), dokument potwierdzaj cy umocowanie osoby/osób podpisuj cych ofert . W przypadku

oferty sk adanej przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia  pe nomocnictwo (w oryginale),

które musi zawiera  w szczególno ci wskazanie: oznaczenia post powania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ustanowionego pe nomocnika oraz zakres jego

umocowania. W przypadku z enia kopii pe nomocnictwa dokument musi by  po wiadczony notarialnie. Korespondencja

dotycz ca post powania przekazywana b dzie do pe nomocnika, W przypadku, gdy Wykonawc  reprezentuje pe nomocnik –
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orygina  pe nomocnictwa  w przypadku z enia kopii pe nomocnictwa dokument musi by  po wiadczony notarialnie 

okre laj cy jego zakres. Pe nomocnik pos uguj cy si  pe nomocnictwem ma obowi zek z  wraz pe nomocnictwem

dokument, z którego wynika uprawnienie osób, które udzieli y pe nomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy

udzielaj cego pe nomocnictwa. Korespondencja dotycz ca post powania przekazywana b dzie do pe nomocnika.

W og oszeniu powinno by : Wype niony i podpisany Formularz ofertowy (za cznik nr 1 do SIWZ), dokument (np.

zobowi zanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile

Wykonawca korzysta ze zdolno ci lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 22a uPzp. o wiadczenia, o

których mowa w Rozdziale 10 ust. 10.1 pkt 1-3), raport z bada  paneli lub certyfikat lub za wiadczenie wydane przez

akredytowan  lub notyfikowan  jednostk , potwierdzaj cy, e panel z w ókna cementowego pokryty HPL jest odporny na

grzyby, Deklaracje producenta zgodne z DIN oraz karta katalogowa produktu wydana przez producenta dla paneli

systemowych wykonanych z w ókna cementowego pokrytego HPL,raport z bada  lub certyfikat lub za wiadczenie

potwierdzaj ce spe nienie parametru drzwi hermetycznych wydane przez akredytowan  (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC

MLA, DAkkS) lub notyfikowan  jednostk  oraz raport lub sprawozdanie z przeprowadzonych bada , raport z bada  lub

certyfikat lub za wiadczenie potwierdzaj ce spe nienie parametru izolacji akustycznej zgodne z norm  EN ISO 717-1 lub

równowa  wydany przez akredytowan  (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowan  jednostk ,

Karta katalogowa dla o cie nicy drzwi,raport z bada  lub certyfikat lub za wiadczenie wydane przez akredytowan  lub

notyfikowan  jednostk  dla cianki,Autoryzacj  producenta zabudowy systemowej i drzwi,Wykonawca, który powo uje si

na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe niania, w zakresie

w jakim powo uje si  na ich zasoby, warunków udzia u w post powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w

wiadczeniu, o którym mowa w pkt 1) i 2),Wykonawca, który zamierza powierzy  wykonanie cz ci zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia u w post powaniu zamieszcza

informacje o podwykonawcach w o wiadczeniu, o którym mowa w pkt 2). W przypadku wspólnego ubiegania si  o

zamówienie przez Wykonawców, o wiadczenia sk ada ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzaj  spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w

którym ka dy z Wykonawców wykazuje spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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