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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 291555-2008 z dnia 2008-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
Dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach mobilnych wentylatorów nawilŜających i
oczyszczających powietrze, wodnych wyprodukowanych w 2008 roku w ilości 6 sztuk zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr...
Termin składania ofert: 2008-11-07

Numer ogłoszenia: 298515 - 2008; data zamieszczenia: 04.11.2008
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 291555 - 2008 data 30.10.2008 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie, Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie, tel. 032
2585661-3; 3503672, fax. 032 2599804.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: Dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach mobilnych wentylatorów
nawilŜających i oczyszczających powietrze, wodnych wyprodukowanych w 2008 roku w ilości 6 sztuk
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: Dostawa i uruchomienie w Muzeum Śląskim w Katowicach mobilnych
wentylatorów nawilŜających i oczyszczających powietrze, wodnych wyprodukowanych w 2008 roku w
ilości 6 sztuk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w którym
to załączniku nastąpiły zmiany..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
W ogłoszeniu jest: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj: 4) nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca zobowiązany
jest złoŜyć stosowne oświadczenie w tym zakresie oraz przedłoŜyć zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu..
W ogłoszeniu powinno być: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj: 4) nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca zobowiązany
jest złoŜyć stosowne oświadczenie w tym zakresie..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
W ogłoszeniu jest: Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postepowaniu: 3) Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postepowaniu: Nie wymaga się
dostarczenia zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub zaświadczeń,
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu..
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