
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 113589-2014 z dnia 2014-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wykonania robót budowlanych, dostawy i montażu kurtyn i drzwi o 

wymaganej klasie odporności ogniowej (EI 60 oraz EI 30) w budynku głównym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala... 

Termin składania ofert: 2014-06-11 

 

Numer ogłoszenia: 122873 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 113589 - 2014 data 27.05.2014 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 Zamawiający wymaga 

aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane, zrealizowane w ramach odrębnych umów, 

obejmujące swym zakresem wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż kurtyn lub drzwi o wymaganej klasie odporności 

ogniowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, w tym co najmniej jedna (1) ww. robota winna być zrealizowana w 

czynnym obiekcie służby zdrowia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane, zrealizowane w ramach odrębnych umów, 

obejmujące swym zakresem wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż kurtyn lub drzwi o wymaganej klasie odporności 

ogniowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, w tym co najmniej jedna (1) ww. robota winna być zrealizowana w 

obiekcie użyteczności publicznej.. 

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

 W ogłoszeniu jest: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Obowiązkiem 

wykonawcy jest wskazanie w wykazie co najmniej dwie (2) roboty budowlane, zrealizowane w ramach odrębnych umów, 

obejmujące swym zakresem wykonanie, dostawę i montaż kurtyn lub drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, w tym co najmniej jedna (1) ww. robota zrealizowana w czynnym obiekcie służby 

zdrowia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Obowiązkiem 

wykonawcy jest wskazanie w wykazie co najmniej dwie (2) roboty budowlane, zrealizowane w ramach odrębnych umów, 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113589&rok=2014-05-27


obejmujące swym zakresem wykonanie, dostawę i montaż kurtyn lub drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, w tym co najmniej jedna (1) ww. robota zrealizowana w obiekcie użyteczności 

publicznej.. 

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

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2014 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: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 

godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 - 503 Kraków.. 

 
 


