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Ogłoszenie nr 540107690-N-2019 z dnia 30-05-2019 r.  

 

Mysłowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 551569-N-2019  

Data: 24/05/2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Żłobek Miejski w Mysłowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27253706000000, ul. ul. 

Reymonta  11, 41-400  Mysłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 222 66 52, e-mail 

mzlobek@wp.pl, faks 32 222 66 52.  

Adres strony internetowej (url):  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: I  

Punkt:  

W ogłoszeniu jest: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający TAK  

W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający NIE  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: I  

Punkt: 1.4  

W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z 

postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak https://myslowice.zlobki.org.pl  

W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z 

postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-06-10, godzina 12:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-06-07, godzina 12:00  
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Język lub języki, w jakich mogę być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu >  

W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, w jakich mogę być sporządzane oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi zostać sporządzona w 

języku polskim w formie pisemnej na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.2.  

W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:  

W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: 

1.Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada:1.1.Ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 

złotych 00/100).W przypadku wykazania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, dla oceny 

spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przyjmie, iż sumą 

ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, 

określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu 

wykazanie, że jeden z wykonawców posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną jw. albo że wszyscy lub niektórzy z wykonawców posiadają ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na łączną sumę gwarancyjną jw.  

 


