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Numer ogłoszenia: 179144 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 163244 - 2014 data 14.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, al. Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj.
śląskie, tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) wypełniony Formularz cenowy zgodny w treści z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o
zapoznaniu się z treścią specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy
(jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek
ustanowienia pełnomocnika jak w pkt 9. i 10. SIWZ); 4) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(przykładowy wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ). UWAGA: Pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie
powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie..
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w
pkt III.5) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) wypełniony Formularz cenowy zgodny w treści z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o
zapoznaniu się z treścią specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy
(jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek
ustanowienia pełnomocnika jak w pkt 9. i 10. SIWZ); 4) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(przykładowy wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ). UWAGA: Pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie
powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 5) dowód
potwierdzający wniesienie wadium.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330
Jastrzębie-Zdrój, Sekretariat Szpitala, piętro I, pokój A1..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.05.2014 godzina 11:30, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7,
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sekretariat Szpitala, piętro I, pokój A1..
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.16).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Inwestycja jest prowadzona w ramach projektu: Nadanie
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nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca
rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ. Projekt
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy JESSICA.
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