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Kraków, 23.04.2015 r.

Numer ogłoszenia: 93584 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82768 - 2015 data 13.04.2015 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 ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany 
jest wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 
usługami odbioru, transportu i przechowywania zwłok z oddziałów szpitala do 
chłodni, wykonanych lub wykonywanych w szpitalu wielooddziałowym o wartości 
minimum 40.000,00 zł rocznie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie 
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 
zobowiązany jest wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 
trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co 
najmniej 2 usługami odbioru, transportu i przechowywania zwłok z oddziałów 
szpitala do chłodni, wykonanych lub wykonywanych w szpitalu wielooddziałowym o 
łącznej wartości minimum 40.000,00 zł rocznie. Ocena spełniania warunku dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 21.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-
913 Kraków, pawilon C, pokój nr 2. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 30.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-
913 Kraków, pawilon C, pokój nr 2. 
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II.2) Tekst, który należy dodać:

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W celu wykonywania usług Wykonawca 
zobowiązany będzie do korzystania z pomieszczeń Zamawiającego. Zamawiający 
udostępni Wykonawcy, na podstawie umowy najmu, pomieszczenia chłodni 
znajdujące się w Pawilonie H o łącznej powierzchni 143,50 m2, celem świadczenia 
usług objętych niniejszym zamówieniem. 

ZATWIERDZIŁ:
       Dr med. Zbigniew J. Król

                                          Dyrektor Szpitala


