
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 112683-2013 z dnia 2013-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Śrem
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oddziału rehabilitacji w Szpitalu w Śremie Sp. z o.o. 
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) w dokumentacji 
projektowej, 2) w specyfikacjach technicznych...
Termin składania ofert: 2013-07-12 

Numer ogłoszenia: 134679 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 112683 - 2013 data 14.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, 
woj. wielkopolskie, tel. 61 2815462, fax. 61 2835788.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż, 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy 
roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną 
podobną zamawiający uzna: - minimum trzy roboty budowlane polegające na remoncie, 
przebudowie, budowie obiektów służby zdrowia (prace budowlano - remontowe, instalacje 
wewnętrzne, wentylacje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne ), o wartości min 600 
000,00 brutto każda, oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. UWAGA: Za spełnienie tego warunku nie będzie 
uznane wykonanie termomodernizacji obiektów służby zdrowia (ściany, stropodachy, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, 
na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże iż, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 
trzy roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę 
budowlaną podobną zamawiający uzna: - minimum trzy roboty budowlane wykonane 
wewnątrz budynku polegające na remoncie, lub przebudowie o wartości min. 600 000,00 zł 
brutto każda. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że roboty te zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. UWAGA: Za spełnienie 
tego warunku nie będzie uznane wykonanie termomodernizacji (ściany, stropodachy, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, 
na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.


