Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 135789-2016 z dnia 2016-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5 na należącej do
Zamawiającego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie. Wykonawca zobowiązuje się do
wykona pełnego...
Termin składania ofert: 2016-08-01
Numer ogłoszenia: 148661 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135789 - 2016 data 14.07.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6584324, fax.
012 6584376.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
z
z

z

z
z

z

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie
przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
przed upływem terminu składania ofert, co najmniej: a. Jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku
użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5000m3, który jest objęty programem priorytetowym LEMUR
- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i
osiągnął klasę energooszczędności budynku, co najmniej na poziomie klasy B. b. Trzech robót budowlanych
polegających na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5000m3 każdy, które przeszły próby szczelności
powietrznej z wynikiem nie gorszym niż 0,3 wymiany na godzinę (0,3h-1). c. Dwóch robót budowlanych
polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby opieki
zdrowotnej, w których udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne o kubaturze nie mniejszej niż
20.000m3 każdy. Ocena spełniania przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w
oparciu o dokumenty, o których mowa w sekcji III.4) ogłoszenia.
W ogłoszeniu powinno być: Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna
wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, co najmniej: a. Jednej roboty budowlanej polegającej na
budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5000m3, który jest objęty programem
priorytetowym LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej ogłoszonym przez Narodowy
Funduszu Ochrony Środowiska i osiągnął klasę energooszczędności budynku, co najmniej na poziomie klasy B. b.
Jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5000m3, który przeszedł
próbę szczelności powietrznej z wynikiem nie gorszym niż 0,3 wymiany na godzinę (0,3h-1). c. Jednej roboty
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby
opieki zdrowotnej, w którym udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne o kubaturze nie mniejszej
niż 20.000m3.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2016
godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego tj. ul. Wielicka 267, 30 - 663 Kraków. Sekretariat pokój nr 122.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego tj. ul. Wielicka 267, 30 - 663 Kraków. Sekretariat pokój
nr 122.
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