
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 164323-2013 z dnia 2013-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące swym zakresem wymianę 

(demontaż wraz z dostawą i montażem nowych okien wraz parapetami) istniejącej stolarki 

okiennej na elewacji zachodniej budynku Wojewódzkiego... 

Termin składania ofert: 2013-09-03  

 

Numer ogłoszenia: 169817 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164323 - 2013 data 19.08.2013 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.1.6). 

 W ogłoszeniu jest: 45.45.30.00-7, 45.42.11.32-8, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 45.45.30.00-7, 45.42.11.12-2, 45.42.11.32-8, 

45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1). 

 W ogłoszeniu jest: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;. 

 W ogłoszeniu powinno być: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 

czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone; Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie wszystkich robót 

polegających obejmujących swym zakresem wykonanie rekonstrukcji (wymiany) 

stolarki okiennej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o łącznej wartości nie 

mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jedna (1) ww. robota 

zrealizowana w czynnym obiekcie służby zdrowia. 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164323&rok=2013-08-19


 
 


