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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67959 - 2012 data 23.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 
 W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem lub 

wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy stanowisk do pielęgnacji 
noworodka o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł., wraz z załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem lub 
wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy stanowisk do pielęgnacji 
noworodka lub sprzętu i aparatury medycznej o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł., wraz z 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana 
należycie.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

30.03.2012. 
 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 02.04.2012. 

II.2) Tekst, który należy dodać:

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.2). 
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Po słowach: 1 dostawy stanowisk do pielęgnacji noworodka 

dodaje się wyrażenie: lub sprzętu i aparatury medycznej. 
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