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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU , Krajowy numer identyfikacyjny 36621593200000, ul. Henryka

Sienkiewicza  26, 15-092  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 795 650 800, e-mail

a.ejchler@sybir.bialystok.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.sybir.bialystok.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.1.3)

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać: a)

wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w

niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co

najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu wyposażenia pracowni

konserwatorskiej o wartości nie mniejszej niż 100.000 tys. brutto każda z osobna. Wartości

pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej podane w
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walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia

opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w sekcji III.1.3) pkt. 1)

zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem 2

zamówień wymaganych w pkt 1 ppkt 3 lit. a) SIWZ; zamówienia nie podlegają sumowaniu (zapis

stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien

wykazać: a)wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie: - co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie i montażu

wyposażenia pracowni konserwatorskiej o wartości nie mniejszej niż 100.000 tys. brutto.

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub

zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego

kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

określony w sekcji III.1.3) pkt.1) zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków

konsorcjum wykaże się wykonaniem jednego zamówienia wymaganego w pkt 1 ppkt 3 lit. a)

SIWZ; (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6)

Punkt: 2)

W ogłoszeniu jest: Data:2020-05-28, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-06-02, godzina: 10:00
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