
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wymiana foteli oraz stolarki drzwiowej - wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: TEATR LALKI I AKTORA W ŁOMŻY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001258611

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Niepodległości 14

1.4.2.) Miejscowość: Łomża

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.7.) Numer telefonu: (86)2165955

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zpteatr@teatrlomza.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://teatrlomza.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121576/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-13 14:50

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00105522/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
Zamawiający żąda złożenia razem z ofertą, zgodnie z art. 106 i 107 ust. 1 ustawy Pzp następujących dokumentów oraz
produktów:
a) karty katalogowej oraz zdjęcia poglądowego (wizualizacji) oferowanych foteli, siedzisk oraz stolarki drzwiowej,
b) dokumentów potwierdzających, że oferowane fotele, siedziska oraz stolarka drzwiowa odpowiadają obwiązującym
normom oraz przepisom prawa (atesty, Deklaracji Zgodności, itp.),
c) próbki oferowanego fotela (jako całościowego produktu), którego autentyczność musi zostać poświadczona przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego.
2. Dostawa i odbiór próbki fotela odbędzie się na koszt i ryzyko wykonawcy. Fotel powinien być przekazany zamawiającemu
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
NIE

Po zmianie: 
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Zamawiający przewiduje uzupełnienie następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) karty katalogowej oraz zdjęcia poglądowego (wizualizacji) oferowanych foteli, siedzisk oraz stolarki drzwiowej,
b) dokumentów potwierdzających, że oferowane fotele, siedziska oraz stolarka drzwiowa odpowiadają obwiązującym
normom oraz przepisom prawa (atesty, Deklaracji Zgodności, itp.),
c) próbki oferowanego fotela (jako całościowego produktu), którego autentyczność musi zostać poświadczona przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana treści ogłoszenia dokonywana jest na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych.
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