
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 25657-2013 z dnia 2013-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i 

przystosowania pomieszczeń na pracownię bakteriologii zlokalizowanym w piwnicy w budynku 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im.... 

Termin składania ofert: 2013-03-05 

 

Numer ogłoszenia: 30769 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 25657 - 2013 data 18.02.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków, 

woj. małopolskie, tel. 012 4110833, 4211344, 4211186, fax. 012 4213765. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5). 

• W ogłoszeniu jest: II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.. 

• W ogłoszeniu powinno być: II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 

45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3). 

• W ogłoszeniu jest: III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o: wykaz osób wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - 

wzór załącznik nr 6 do SIWZ i oświadczenie wzór załącznik nr 6A do SIWZ dołączone do oferty. 

Wykonawca musi wykazać, że dysponują odpowiednią ilością osób posiadających uprawnienia 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane - tj. uprawnienia wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa 

z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U . 

Nr 83 poz. 578 ze zm.) co najmniej po jednej osobie do: - kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej posiadająca min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 



kierowania robotami budowlanymi - kierowania robotami w zakresie prac konserwatorskich, który 

winna posiadać odpowiednie do wykonywanego zakresu prac, wykształcenie i praktykę lub 

uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich, potwierdzone stosownym zaświadczeniem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 

nr 165, poz. 987), - kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji c.o., wentylacyjnych posiadająca min. 3-

letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych posiadająca min. 3-

letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych.. 

• W ogłoszeniu powinno być: III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. 

spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ.. 

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

• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 05.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 

Kraków.. 

• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 

Kraków.. 

 
 


