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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 187875-2013 z dnia 2013-09-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenia oprogramowania - elektronicznego 

obiegu dokumentów medycznych, wraz z wdrożeniem i szkoleniem użytkowników. 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B oraz 2... 

Termin składania ofert: 2013-09-24  

 

Numer ogłoszenia: 192841 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 187875 - 2013 data 16.09.2013 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: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed 

upływem terminu składania oferta, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wykonał w ramach odrębnych umów co najmniej dwie dostawy 

odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegające na dostawie 

oprogramowania do obsługi szpitala zawierającego repozytorium dokumentów, każda 

o wartości minimalnej brutto: 100 000,00 złotych. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, 

przed upływem terminu składania oferta, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał w ramach odrębnych umów co najmniej dwie 

dostawy odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegające na 

dostawie oprogramowania do obsługi szpitala, każda o wartości minimalnej brutto: 

100 000,00 złotych. 

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

 W ogłoszeniu jest: Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie dostaw co 

najmniej dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187875&rok=2013-09-16
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dostawie oprogramowania do obsługi szpitala zawierającego repozytorium 

dokumentów, każda o wartości minimalnej brutto: 100 000,00 złotych.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie 

dostaw co najmniej dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi niniejszego 

zamówienia, tj. dostawie oprogramowania do obsługi szpitala, każda o wartości 

minimalnej brutto: 100 000,00 złotych.. 

 

 


