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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

14661326400000, ul. ul. Mehoffera  72/74, 03-131  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 22 811 06 88, e-mail przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88.

Adres strony internetowej (url): www.scol.warszawa.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: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że

posiada wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
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przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 zł.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca

wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 170

000,00zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: -Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy do złożenia w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej

(www.ipzp.pl) informacji dotyczącej nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty,

przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy

kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i

konsumentów). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawcy wraz ze

złożeniem oświadczenia, powinni przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca składa w oryginale –

załącznik nr 4 do SIWZ - Kopia polisy OC, dokument potwierdzający wpis do rejestru

przechowawców akt osobowych i płacowych, kopie certyfikatu systemu zarządzania

bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 oraz systemu zarządzania jakością ISO 9001.

W ogłoszeniu powinno być: -Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy do złożenia w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej

(www.ipzp.pl) informacji dotyczącej nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty,

przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy

kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i

konsumentów). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawcy wraz ze

złożeniem oświadczenia, powinni przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca składa w oryginale –

załącznik nr 4 do SIWZ - Kopia polisy OC, kopie certyfikatu systemu zarządzania

bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 oraz systemu zarządzania jakością ISO 9001.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-01, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-04, godzina: 10:00,
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