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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny

31145085927, ul. ul. Chorzowska  38, 41605   Świętochłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

322 453 338, e-mail zaopatrzenie@zoz.net.pl, faks 327 707 435.

Adres strony internetowej (url): www.zoz.net.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, iż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z

przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane w

obiektach służby zdrowia odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż

450 000,00 zł brutto każda.

W ogłoszeniu powinno być: W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi

wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności



zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty

budowlane (w tym przynajmniej jedną w obiektach służby zdrowia) odpowiadające

przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 zł brutto każda.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych należycie (w szczególności

zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończonych) minimum 2 robót

budowlanych w obiektach służby zdrowia odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi

zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w

tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – Załącznik nr

4. Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały

wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych należycie (w

szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończonych)

minimum 2 robót budowlanych (w tym przynajmniej jedną w obiektach służby zdrowia)

odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż

450 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – Załącznik nr 4. Zamawiający będzie żądał

przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, przy

czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy.


