
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 422852-2014 z dnia 2014-12-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I:

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH CZĘŚĆ II:

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW...

Termin składania ofert: 2015-01-14

Numer ogłoszenia: 423424 - 2014; data zamieszczenia : 31.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  422852 - 2014 data 31.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4710300, fax.

22 4710398.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.1).

W ogłoszeniu jest:  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.polin.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (sekretariat III piętro)..

W ogłoszeniu powinno by ć: IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: www.polin.pl oraz www.interbroker.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia

można uzyskać pod adresem: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

(sekretariat III piętro) oraz Inter - Broker sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.

W ogłoszeniu jest:  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca

przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej,

w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z

ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z

późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że

wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia - tylko w przypadku,

jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia. Natomiast ocena spełniania warunków określonych w
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podpunktach 7.1.2 do 7.1.4 oraz 7.2 siwz zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o

informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie III.3.3)

Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza

szczegółowego warunku w tym zakresie III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym

zakresie III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

W ogłoszeniu powinno by ć: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające

posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie

właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o

działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.) obejmującej przedmiot

zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność

ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia - tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na

podstawie zezwolenia. Natomiast ocena spełniania warunków określonych w podpunktach 7.1.2 do 7.1.4 oraz

7.2 siwz zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w

wymaganym oświadczeniu. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie III.3.5) Sytuacja

ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia bądź zdolnościach finansowych lub

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z

wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2, każdy z

wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt

1.1. - przy czym zakres tych uprawnień musi obejmować łącznie cały przedmiot zamówienia określony w jego

poszczególnych częściach; wspólnie lub odrębnie wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt

1.2 -1.4..
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Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.2).

W ogłoszeniu jest:  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt

2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

W ogłoszeniu powinno by ć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca

powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów,

które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu

w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..
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