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Ogłoszenie nr 500201071-N-2018 z dnia 22-08-2018 r.
Wojnicz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607130-N-2018
Data: 22/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu, Krajowy numer identyfikacyjny 85177127600000, ul. ul.
Długa 82, 32830 Wojnicz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 790 998, e-mail
ospwojnicz@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): ospwojnicz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: NIE
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób: TAK

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: ZOSTAWIONO PUSTE POLE
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W ogłoszeniu powinno być: NIE

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: TAK
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: NIE

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia: 2018-09-15
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia: 2018-11-15

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: TAK Pisemnie na adres wskazany
poniżej Adres: OSP Wojnicz, ul Długa 82, 32-830 Wojnicz

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy
PZP)

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
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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 ustawy Pzp. Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną. 2. Oświadczenie
wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokument składany drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od dnia opublikowania przez
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument składany w terminie
7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru
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albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument składany w terminie 7
dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.
2.Wypełniony i podpisany przez wykonawcę druk : WYMAGANIA TECHNICZNE
DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO dla OSP
WOJNICZ
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