
Numer ogłoszenia: 98918 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78510 - 2013 data 26.02.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 
3963266, 3863332, fax. 032 2816765. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III,pkt 1. 
• W ogłoszeniu jest: Wykonawca ubiegający się o udzielenie nin. zamówienia winien 

wnieść wadium w wysokości : - dla Pakietu nr 1- 26 000,00zł (słownie: dwadzieścia 
sześć tysięcy złotych) - dla Pakietu nr 2- 25 000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy złotych). 

• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca ubiegający się o udzielenie nin. 
zamówienia winien wnieść wadium w wysokości : - dla Pakietu nr 1- 21 2000,00zł 
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych) - dla Pakietu nr 2- 20 300,00zł 
(słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta złotych). 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III,3.2. 
• W ogłoszeniu jest: W tym zakresie Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jeŜeli wykaŜe, iŜ wykonał w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, 2 zamówienia o podobnym charakterze co do przedmiotu jak 
i wartości zamówienia, tj: dla Pakietu nr 1 wykonał co najmniej 2 roboty budowlane 
wraz z instalacjami branŜowymi o wartości minimum 600 000,00 zł brutto kaŜda i 
przedłoŜy dokument (-ty) potwierdzający (-ce), Ŝe robota (-ty) te została (-y) 
wykonana (-e) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (-e). i/ 
lub dla Pakietu nr 2 wykonał co najmniej 2 roboty drogowe z wszystkimi koniecznymi 
branŜami o wartości minimum 600 000,00 zł brutto kaŜda i przedłoŜy dokument (-ty) 
potwierdzający (-ce), Ŝe robota (-ty) te została (-y) wykonana (-e) zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (-e).. 

• W ogłoszeniu powinno być: W tym zakresie Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca 
posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jeŜeli wykaŜe, iŜ wykonał w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, 3 zamówienia o podobnym charakterze co do 
przedmiotu jak i wartości zamówienia, tj: dla Pakietu nr 1 wykonał co najmniej 3 
roboty budowlane wraz z instalacjami branŜowymi o wartości minimum 600 000,00 zł 
brutto kaŜda i przedłoŜy dokument (-ty) potwierdzający (-ce), Ŝe robota (-ty) te została 
(-y) wykonana (-e) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (-
e). i/ lub dla Pakietu nr 2 wykonał co najmniej 3 roboty drogowe z wszystkimi 
koniecznymi branŜami o wartości minimum 600 000,00 zł brutto kaŜda i przedłoŜy 



dokument (-ty) potwierdzający (-ce), Ŝe robota (-ty) te została (-y) wykonana (-e) 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (-e).. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV pkt4.4. 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 19.03.2013 godzina 08:30, miejsce: Specjalistyczny nr 1 ul. 
śeromskiego 7 41-902 Bytom Zamówienia Publiczne (blok III, piętro IV, pok.3).. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert:20.03.2013 godzina 08:30, miejsce: Specjalistyczny nr 1 ul. 
śeromskiego 7 41-902 Bytom Zamówienia Publiczne (blok III, piętro IV, pok.3).. 

 
 


