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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 194836-2010 z dnia 2010-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Urazowego przy
ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 1) na podstawie KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ Zamawiającego, stanowiącej
załącznik do...
Termin składania ofert: 2010-07-20

Numer ogłoszenia: 200550 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194836 - 2010 data 05.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul.
Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, fax. 061 8779 517.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje następującymi
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń, w specjalnościach (minimum po 1 osobie): a.architektonicznej b.konstrukcyjno- budowlanej,
c.telekomunikacyjnej, d.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, e.instalacyjnej w zakresie sieci i rządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego, oraz f.rzeczoznawcą ds.
zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, g.rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych z uprawnieniami w zakresie
budownictwa ogólnego z obiektami ochrony zdrowia lub uprawnieniami bez ograniczeń, h.rzeczoznawcą ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy uprawnionego do opiniowania obiektów zakładów opieki zdrowotnej , powyŜsze
uprawnienia moŜna łączyć,.
W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje
następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia do
projektowania bez ograniczeń, w specjalnościach (minimum po 1 osobie): a.architektonicznej b.konstrukcyjnobudowlanej, c.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, d.instalacyjnej w zakresie sieci i rządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego, oraz e.rzeczoznawcą ds.
zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, f.rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych z uprawnieniami w zakresie
budownictwa ogólnego z obiektami ochrony zdrowia lub uprawnieniami bez ograniczeń, g.rzeczoznawcą ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy uprawnionego do opiniowania obiektów zakładów opieki zdrowotnej , powyŜsze
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