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Ogłoszenie nr 540066906-N-2020 z dnia 19-04-2020 r.

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 529938-N-2020 

Data: 07/04/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Krajowy numer identyfikacyjny

00027600900000, ul. Wawel  5, 31-001  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.

124 225 155, e-mail zamek@wawel.org.pl, faks 124 215 177. 

Adres strony internetowej (url): www.wawel.krakow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.4) 

W ogłoszeniu jest: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. Dokument

ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W sytuacji, gdy jest to technicznie możliwe Zamawiającysamodzielnie pobierze ten dokument przy

pomocy ogólnodostępnej bazy. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1) składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien
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być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2) zastępuje

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2) zdanie ostatnie

stosuje się. 

W ogłoszeniu powinno być: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. W sytuacji,

gdy jest to technicznie możliwe Zamawiającysamodzielnie pobierze ten dokument przy pomocy

ogólnodostępnej bazy. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1) składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2) zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2) zdanie ostatnie

stosuje się. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-22, godzina: 10:00, 
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W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-24, godzina: 10:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.9) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: „Zamawiający umożliwi Wykonawcom, przed

złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, dokonanie wizji lokalnej dziedzińca arkadowego

Zamku Królewskiego na Wawelu wraz z bezpośrednim otoczeniem w celu zdobycia wszelkich

informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna nie należy do

przedmiotu zamówienia i z tytułu jej przeprowadzenia Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie

od Zamawiającego, jak również fakt nie odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej nie ma wpływu

na ocenę złożonej oferty. Zamawiający informuje, że wizja nie ma charakteru zebrania

Wykonawców, a ewentualne pytania do treści SIWZ powinny być kierowane w trybie określonym

w Rozdziale 19 SIWZ. Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego Zamawiający

zaleca, aby w wizji lokalnej ze strony Wykonawcy brały udział nie więcej niż dwie osoby. W celu

ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym drogą mailową (na adresy

podane w Rozdziale 12 SIWZ) 


