
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 300362-2011 z dnia 2011-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań 

Wykonanie przebudowy części pomieszczeń Działu Dezynfekcji i Przygotowania ŁóŜek na potrzeby punktu ręcznego mycia i 

suszenia łóŜek, w zakresie : roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, stolarka, malowanie, kładzenie podłóg,... 

Termin składania ofert: 2011-10-12  

Numer ogłoszenia: 324692 - 2011; data zamieszczenia : 07.10.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  300362 - 2011 data 22.09.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.2).  

W ogłoszeniu jest:  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : Okres w miesiącach : 2.  

W ogłoszeniu powinno by ć: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : Okres w 

miesiącach : 3.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).  

W ogłoszeniu jest:  a. Kierownikiem robót budowlanych, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej, bądź odpowiadające im równowaŜne uprawnienia w specjalności, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz minimum 2 letni staŜ pracy na stanowisku 

kierownika budowy lub kierownika robót.  

W ogłoszeniu powinno by ć: a. Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, bądź odpowiadające im równowaŜne uprawnienia w specjalności, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz minimum 2 letni staŜ pracy na 

stanowisku kierownika budowy.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert : 

12.10.2011r. godzina 10:30.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert : 

19.10.2011r. godzina 10:30.  
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