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Ogłoszenie nr 540163374-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.

Bogatynia:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 581620-N-2019 

Data: 02/08/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny

20571477000000, ul. Wyczółkowskiego  42a, 59-920  Bogatynia, woj. dolnośląskie, państwo

Polska, tel. 757 733 253, e-mail sp3bogatynia@pro.onet.pl, faks 757 733 253. 

Adres strony internetowej (url): www.sp3bogatynia.pl 

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: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że

posiadają aktualną decyzję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych wyrażającą zgodę na

wykonywanie ratownictwa wodnego na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r., o

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym (Dz. U. z 2016, poz. 656). 

W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

wykażą, że posiadają aktualną decyzję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych wyrażającą

zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r., o

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym (Dz. U. z 2016, poz. 656) oraz są

wpisani do rejestru jednostek współpracujących z systemem państwowego ratownictwa

medycznego, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym
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Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 993). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3. 

W ogłoszeniu jest: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a) w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co

najmniej dwie usługi ratownictwa wodnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482)

oraz dołączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wystawione przez podmioty

na rzecz których były wykonywane. 

W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

wykażą, że: a) w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonał co najmniej dwie usługi (każda w ramach jednej umowy) ratownictwa wodnego w

rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na

obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482), w których czas świadczenia usług był nie

krótszy niż 6 miesięcy (dla każdej z usług) oraz dołączy dokumenty potwierdzające należyte

wykonanie usług wystawione przez podmioty na rzecz których były wykonywane. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: 2019-08-13, godzina 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: 2019-08-19, godzina 11:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Kopia decyzji wojewody potwierdzająca wpis do

rejestru podmiotów współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego,
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zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie

Medycznym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 993). 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dowody określające czy usługi wykazane w Wykazie

usług zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 


