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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120824 - 2013 data 27.03.2013 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: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku 1. Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi wykazać się 
wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co 
najmniej 2 dostaw polegających na dostawie, instalacji i uruchomieniu baterii 
kondensatorów wraz z dynamicznymi dławikami o wartości co najmniej 100.000,00 zł 
(brutto) każda, udokumentowanej dokumentem potwierdzającym, że praca została 
wykonana należycie np. referencjami. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie 
zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tego warunku 1. Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca 
złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi wykazać się 
wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co 
najmniej 2 dostaw polegających na dostawie, instalacji i uruchomieniu baterii 
kondensatorów wraz z dynamicznymi dławikami o wartości co najmniej 100.000,00 zł 
(brutto) każda, udokumentowanej dokumentem potwierdzającym, że praca została 
wykonana należycie np. referencjami. Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez 
Wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, co najmniej 2 dostaw polegających na dostawie, instalacji i 
uruchomieniu dławikowych baterii kondensatorów o wartości co najmniej 100.000,00 
zł (brutto) każda, udokumentowanej dokumentem potwierdzającym, że praca została 
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wykonana należycie np. referencjami. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie 
zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). 
• W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku 1.Zamawiający wymaga, aby każdy 
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Wykonawcy 
muszą: dysponować osobą/ami posiadającą/ymi uprawnienia budowlane do 
wykonywania instalacji elektrycznych i teleteinformatycznych, dysponować osobą 
posiadające niezbędne uprawnienia projektowe do wykonania prac projektowych 
objętych niniejszym zamówieniem oraz przynależącymi do właściwej izby samorządu 
zawodowego i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełniania 
warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku 1.Zamawiający wymaga, aby każdy 
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Wykonawcy 
muszą: dysponować osobą/ami posiadającą/ymi uprawnienia budowlane do 
wykonywania instalacji elektrycznych i teleteinformatycznych, dysponować osobą 
posiadające niezbędne uprawnienia projektowe do wykonania prac projektowych 
objętych niniejszym zamówieniem oraz przynależącymi do właściwej izby samorządu 
zawodowego i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający 
informuje, że dopuszcza aby Wykonawcy: dysponowali osobą/ami posiadającą/ymi 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych oraz osobą/ami do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych oraz przynależących do właściwej izby samorządu 
zawodowego i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.Ocena spełniania 
warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.. 

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

postępowaniu lub ofert: 19.04.2013 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków. 

Kraków, dnia 11 kwietnia 2013r.


