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Ogłoszenie nr 540234912-N-2020 z dnia 23-11-2020 r.
Michałowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612197-N-2020
Data: 18/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół w Michałowie, Krajowy numer identyfikacyjny 18048500000000, ul. Sienkiewicza 5,
16-050 Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7189515, e-mail
sekretariatszkola@michalowo.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/zesp_szk_w_michaowie/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-12-31
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na
który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny
system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2023-12-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
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W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert oraz potwierdzenie wpisania do „rejestru zakładów” podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie
przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1)
Wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ;
3) w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert oraz potwierdzenie wpisania do „rejestru zakładów” podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie
przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) 4) Zaakceptowany wzór
umowy stanowiący załącznik nr 5 SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1)
Wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ;
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3) w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 SIWZ.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu
spełnienia tego warunku.
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