
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145222 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 131198 - 2010 data 14.05.2010 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: Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane 
zawierające w sobie roboty drogowe, instalacje elektryczne oraz instalacje wodno-kanalizacyjne o 
wartości wynoszącej co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 1.Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat, 
a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie  co  najmniej  2  roboty 
ogólnobudowlane  zawierające  w  sobie  roboty  drogowe,  instalacje  elektryczne  oraz  instalacje 
wodno-kanalizacyjne  o  wartości  wynoszącej  co  najmniej  1.000.000,00  zł  brutto  każda.  2. 
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  złożenia  odrębnych  referencji  w  zakresie  robót 
ogólnobudowlanych, drogowych, wodno- kanalizacyjnych oraz elektrycznych przy czym łączna 
kwota  czterech  branż nie  może  być  mniejsza  niż  1.000.000,00  zł  brutto.  Wykonawca  ma  się 
wykazać zestawem 4 robót  j.w .  po 1.000.000,00 zł  brutto każdy.  3.  Zamawiający dopuszcza 
możliwość  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających  należyte  wykonanie  części  prac  z 
obecnie  realizowanej  umowy  obejmującej  kwotą  nie  mniejszą  niż  1.000.000,00  zł  brutto, 
obejmującej  swoim  zakresem  roboty  ogólnobudowlane,  drogowe,  wodno-kanalizacyjne,  oraz 
elektryczne.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
• W  ogłoszeniu  jest: Termin  składania  ofert  :  2.06.2010  r.  godz.  10:00,  miejsce:  Kancelaria 

Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 12.. 

• W  ogłoszeniu  powinno  być: Termin  składania  ofert  :  7.06.2010  r.  godz.  12:00,  miejsce: 
Kancelaria  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 12.

Kraków, dnia 26 maja 2010 r.


