
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług ochrony obiektów administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu od

31.03.2021 roku do 15.06.2021 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000589228

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 29

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-221

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 58 524-34-73

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sportgdansk.pl

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

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010981/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-26 07:55

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00009367/01

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:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą: 
1 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz art. 109 ust. 4 PZP,
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aktualne na dzień jego złożenia.2 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów –co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty
częściowe.

Po zmianie: 
1 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4)
PZP, aktualne na dzień jego złożenia.2 Oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów –co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty lub
oferty częściowe.
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