
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 248747-2012 z dnia 2012-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego 

sprzętu medycznego w ramach 3 pakietów, zwanego dalej sprzętem, transport, wniesienie, rozładunek, 

ustawienie, instalacja i uruchomienie oraz... 

Termin składania ofert: 2012-12-03 

 

Numer ogłoszenia: 254275 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248747 - 2012 data 23.11.2012 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: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

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

spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz dostaw -wzór załącznik nr 4 do SIWZ i dokumenty 

dołączone do oferty. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu 

składania ofert wykonał dwie dostawy sprzętu medycznego odpowiadającego przedmiotowi 

zamawiania o wartości minimalnej brutto: dla Pakietu nr 1 - 15 571,48 zł, dla Pakietu nr 2 - 16 

768,00 zł, dla Pakietu nr 3 - 25 920 zł. Wykonawca musi też wykazać, poprzez załączenie 

dokumentu potwierdzającego, że wymienione dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, z podaniem ich wartości, rodzaju (przedmiotu, zakresu), daty i miejsca wykonania.. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania 

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

spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz dostaw -wzór załącznik nr 5 do SIWZ i dokumenty 

dołączone do oferty. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248747&rok=2012-11-23


okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu 

składania ofert wykonał dwie dostawy sprzętu medycznego odpowiadającego przedmiotowi 

zamawiania o wartości minimalnej brutto: dla Pakietu nr 1 - 15 571,48 zł, dla Pakietu nr 2 - 16 

768,00 zł, dla Pakietu nr 3 - 25 920 zł. Wykonawca musi też wykazać, poprzez załączenie 

dokumentu potwierdzającego, że wymienione dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, z podaniem ich wartości, rodzaju (przedmiotu, zakresu), daty i miejsca wykonania.. 

 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: 03.12.2012 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: 04.12.2012 godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji Wojewódzkiego 

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

Kraków... 

 
 


