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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Krajowy numer
identyfikacyjny 69069752900000, ul. ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo
Polska, tel. 178 664 000, e-mail zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl, faks 178 664 702.
Adres strony internetowej (url): www.szpital2.rzeszow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 2).3.1.O uzyskanie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu
wielobranżowej dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla
min dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze min 3 000m3 każdy, w tym jeden
powinien być budynkiem szpitalnym, które uzyskały prawem przewidziane zgody i decyzje oraz
zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających
ich należyte wykonanie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 2).3.1.O
uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający doświadczenie polegające na
wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i projektów
wykonawczych dla min dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze min 3 000m3 każdy, w
tym jeden powinien być budynkiem szpitalnym, które uzyskały prawem przewidziane zgody i decyzje
oraz zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających ich należyte wykonanie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6.UWAGA! Zapis
„zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji" oznacza realizację dokumentacji projektowej (np.
realizacje projektów wykonawczych, kosztorysów po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowę). Protokół zdawczo- odbiorczy przekazanej dokumentacji inwestorowi podpisany przez
niego wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę stanowi potwierdzenie spełnienia ww
warunku. Pkt 2).3.2.bez zmian

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-29, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-07-31, godzina: 09:00,

