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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 110859-2013 z dnia 2013-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze

Przedmiotem zamówienia jest:1.zaprojektowanie oraz wybudowanie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu

na terenie Szpitala Miejskiego,2.wykonanie projektu tras kablowych i połączeń sieci światłowodowej niezbędnych

do utworzenia PIAPów;...

Termin składania ofert: 2013-06-27

Numer ogłoszenia: 243744 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110859 - 2013 data 13.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 277 61 00, fax. 32 271

73 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.

W ogłoszeniu jest: Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia. Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą wykaz osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia, a także zakresy wykonywanych przez nich czynności. Złoży również

dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania

zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osoba..

W ogłoszeniu powinno być: Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą oświadczenie, o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień

publicznych..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.

W ogłoszeniu jest: Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia. Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą wykaz osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia, a także zakresy wykonywanych przez nich czynności. Złoży również

dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania

zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osoba..

W ogłoszeniu powinno być: Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą oświadczenie, o
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spełnieniu warunków udziału w postępowaniu opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień

publicznych..

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

W ogłoszeniu jest: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie

do dysponowania tymi osobami;.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ poprzez wykreślenie wymogu

załączenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tym samym odstępuje od

przedstawienia wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób, które

będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia..

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

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

27.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul.

Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.08..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert na dzień 04.07.2013 r. godz 11:00. Oferty należy

składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr

1.08..


