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Poznań: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 577789-N-2020 

Data: 26/08/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 28884000000000, ul. 

Polna  33, 60-535  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 419 294, e-

mail jjaworska@gpsk.ump.edu.pl, faks 618 419 620. 

Adres strony internetowej (url): 

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: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: a) w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: • min. trzy roboty 

budowlano – instalacyjne o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto każda, w tym min. 

jedną robotę budowlano – instalacyjną w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o 

powierzchni budynku min. 10 000 m2 i wartości min.1 000 000,00 zł w obiektach 

użyteczności publicznej b) będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: • Kierownikiem robót branży ogólnobudowlanej, tj. osobą 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych 

uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży ogólnobudowlanej dla co 

najmniej dwóch robót , których zakres obejmował roboty ogólnobudowlane, 

remontowe lub wykończeniowe 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, 

że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: • min. trzy 

roboty budowlano – instalacyjne o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto każda, w tym 

min. jedną robotę budowlano – instalacyjną w obiekcie wpisanym do rejestru 

zabytków o powierzchni budynku min. 3500 m2 i wartości min.1 000 000,00 zł w 

obiektach użyteczności publicznej b) będzie dysponował następującymi osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: • Kierownikiem robót branży 

ogólnobudowlanej, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadającą min. 5-letnie doświadczenie 

zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży 

ogólnobudowlanej dla co najmniej dwóch robót , których zakres obejmował roboty 

ogólnobudowlane, remontowe lub wykończeniowe 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 



 

 

 
 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data:2021-09-15, godzina 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-09-18, godzina 09:00 
 


