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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Historii Żydów Polskich, Krajowy numer identyfikacyjny 14031376200000, ul. ul. 

Anielewicza  6, 00157   Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 224 710 300, faks 224 710 398.  

Adres strony internetowej (url): www.polin.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

Punkt: 1.1) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 

na prowadzenie działalności związanej z narażeniem, polegającej na produkowaniu, 

instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz w 

obrocie tymi urządzeniami, wydane zgodnie z art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 ze zm.); 

Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu przedłoży: zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na 

prowadzenie działalności związanej z narażeniem, polegającej na produkowaniu, 

instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz w 

obrocie tymi urządzeniami, wydane zgodnie z art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 ze zm.); 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej 

Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności związanej z narażeniem, polegającej na 

uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące wydane 

zgodnie z art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku 

Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 ze zm.); Informacje dodatkowe W celu 

potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przedłoży: 

zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności związanej z 

narażeniem, polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających 

promieniowanie jonizujące wydane zgodnie z art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 5 

ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 ze zm.); 

 

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

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 14/10/2016, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 19/10/2016, godzina: 10:00, 
 


