
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 109126-2012 z dnia 2012-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: a. rezerwacji, zakupu i dostarczenia 

biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze wraz z ubezpieczeniem w podróży na rzecz 

Zamawiającego; b. rezerwacji i opłacenia... 

Termin składania ofert: 2012-04-13 
 

Numer ogłoszenia: 110564 - 2012; data zamieszczenia : 06.04.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  109126 - 2012 data 05.04.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 

022 596 40 32, 596 40 00, fax. 022 596 40 22. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.3.2. 

• W ogłoszeniu jest:  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: wykreślany treść pkt III.4.3.2.. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6.. 

• W ogłoszeniu jest:  W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie oświadczenia oraz 

dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 2 oraz 3 składają wspólnie, zaś dokument, o którym mowa w 

ust. 5 pkt 1 składa każdy z wykonawców. 11) Wykonawca może polegać na wiedzy i 



doświadczeniu 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 takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie 

oświadczenia oraz dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 2 oraz 3 SIWZ składają wspólnie, zaś 

dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 SIWZ składa każdy z wykonawców. Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu 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 takich podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. Dokument zastępczy nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem składania ofert. 

 


