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Szczecin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 528119-N-2020 

Data: 31/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 

14501700000000, ul. Plac Batorego  4, 70-207  Szczecin, woj. 

zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4403423, 4403523, e-mail 

zamowienia@ums.gov.pl, faks 914 403 441. 

Adres strony internetowej (url): www.ums.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

Punkt: 7 

W ogłoszeniu jest: Do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ o braku podstaw wykluczenia 

z postępowania na postawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1, 2 i 4; 2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał 

lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza); 3) 

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; 4) dokumenty dotyczące 

zdolności lub sytuacji innych podmiotów; 5) opis przedmiotu zamówienia w 

zakresie danej części zamówienia wraz z podaniem charakterystyki technicznej 

następujących parametrów: układ napędowy, nadwozie, zawieszenie, hamulce 

wyposażenie samochodu,kolor nadwozia. 

W ogłoszeniu powinno być: W przypadku składania oferty na Platformie 

elektronicznej ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1a 

i/lub 1b do SIWZ oraz poprzez wypełnienie formularza systemowego dostępnego 

na Platformie. W przypadku składania oferty w sposób tradycyjny, ofertę należy 

złożyć na piśmie. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1a i/lub 1b do 

SIWZ. Do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ o braku podstaw wykluczenia z 

postępowania na postawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1, 2 i 4; 2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał 

lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza); 3) 

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 



której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; 4) dokumenty dotyczące 

zdolności lub sytuacji innych podmiotów; 5) opis przedmiotu zamówienia w 

zakresie danej części zamówienia wraz z podaniem charakterystyki technicznej 

następujących parametrów: układ napędowy, nadwozie, zawieszenie, hamulce 

wyposażenie samochodu,kolor nadwozia. 
 


