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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 62112-2016 z dnia 2016-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sieradz
Przebudowa III piętra bud. H
Termin składania ofert: 2016-04-04

Numer ogłoszenia: 72942 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 62112 - 2016 data 18.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, woj.
łódzkie, tel. 43 8271942, fax. 43 8275452.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 19.1. Warunkiem udziały w postępowaniu jest
wniesienie wadium w wysokości -11 200,00 PLN do terminu składania ofert. /załączyć do oferty potwierdzenie/.
19.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, z późn.
zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego..
W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 19.1. Warunkiem udziału w
postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości -15 000,00 PLN do terminu składania ofert. /załączyć do
oferty potwierdzenie/. 19.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)
pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz.275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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- Wykonawca wykonał dwie roboty budowlane o zbliżonym charakterze do będącej przedmiotem powyższego
zamówienia o wartości minimalnej 1 000 000,00 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Jeżeli umowa została
zawarta w walucie innej niż PLN przeliczenia należy dokonać zgodnie ze średnim kursem waluty Narodowego
Banku Polskiego z dnia ogłoszenia niniejszego zamówienia..
W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku - Wykonawca wykonał dwie roboty budowlane o zbliżonym charakterze do będącej przedmiotem
powyższego zamówienia o wartości minimalnej 1 000 000,00 zł każda w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Jeżeli
umowa została zawarta w walucie innej niż PLN przeliczenia należy dokonać zgodnie ze średnim kursem waluty
Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia niniejszego zamówienia..
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