
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

na potrzeby laboratorium ICPMS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA
NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326983

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Radzikowskiego, 152

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-342

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@ifj.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ifj.edu.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut PAN

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

IFJ PAN w Krakowie zajmuje się strukturą materii i własnościami oddziaływań fundamentalnych
od skali kosmicznej po wnętrza cząstek elementarnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009306/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-22 12:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00005475/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą: 
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

Po zmianie: 
Art. 109 ust. 1 pkt 1,Art. 109 ust. 1 pkt 4,Art. 109 ust. 1 pkt 5,Art. 109 ust. 1 pkt 6,Art. 109 ust. 1
pkt 7,Art. 109 ust. 1 pkt 8,Art. 109 ust. 1 pkt 9,Art. 109 ust. 1 pkt 10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą: 
1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza:a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu,2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia:a) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji,

Po zmianie: 
1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza:a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu,2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia:a) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
poz. 2415), o ile dotyczy,
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