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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 255730-2011 z dnia 2011
Rozbudowa istniejącej wewnętrznej sieci LAN w tym kanalizacji teletechnicznej oraz 
instalacji LAN i elektrycznej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, przy al. Modrzewiowej 
22, Kraków, znajdującym się na terenie Zespołu kosz
Termin składania ofert: 2011-09

Numer ogłoszenia: 259714 - 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30
tel. 012 4252842, fax. 012 4251228.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmieni

• Miejsce, w którym znajduje si
• W ogłoszeniu jest: Wypełniony i podpisany przez osoby upowa

reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporz
stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Kosztorys ofertowy wypełniony i 
podpisany przez osoby upowa
oparciu o przedmiary robót oraz specyfikacj
projekt budowlano - wykonawczy; Wyełnione i podpisane o
upoważnione do reprezentowania W
nr 7 do specyfikacji. Zamawiaj
równoważnych pod wzglę
eksploatacyjnych pod warunkiem, 
założonych w niniejszej SIWZ. Pełnomocnictwo 
postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w post
zawarcia umowy, w przypadku gdy osoba reprezentuj
postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowa
reprezentacji we właściwym rejestrze..

• W ogłoszeniu powinno by
reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporz
stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Kosztorys ofertowy wypełniony i 
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2011 z dnia 2011-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu 
cej wewnętrznej sieci LAN w tym kanalizacji teletechnicznej oraz 

instalacji LAN i elektrycznej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, przy al. Modrzewiowej 
ą ę na terenie Zespołu koszar Poaustriackich... 
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 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 255730 - 2011 data 23.08.2011 r. 

ĄCY 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. małopolskie, 
tel. 012 4252842, fax. 012 4251228. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

ży zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6. 
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporządzony według wzoru 
ącznik nr 1 do specyfikacji. Kosztorys ofertowy wypełniony i 
soby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporz

oparciu o przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i 
wykonawczy; Wyełnione i podpisane oświadczenie przez osoby 

nione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowią
nr 7 do specyfikacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwi

nych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów

onych w niniejszej SIWZ. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w 
powaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu przetargowym i 

zawarcia umowy, w przypadku gdy osoba reprezentująca Wykonawcę
elenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważ

ściwym rejestrze.. 
W ogłoszeniu powinno być: Wypełniony i podpisany przez osoby upowa
reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporządzony według wzoru 

ącznik nr 1 do specyfikacji. Kosztorys ofertowy wypełniony i 
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podpisany przez osoby upowa
oparciu o przedmiary robót oraz specyfikacj
projekt budowlano - wykonawc
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowi
nr 7 do specyfikacji. Zamawiaj
równoważnych pod wzglę
eksploatacyjnych pod warunkiem, 
założonych w niniejszej SIWZ. Pełnomocnictwo 
postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w post
zawarcia umowy, w przypadku gdy osoba reprezentuj
postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowa
reprezentacji we właściwym rejestrze.Pisemne zobowi
przypadku gdy Wykonawca polega na 
do wykonania zamówienia lub zdolno
z art. 26 ust. 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezb
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówi
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podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporz
oparciu o przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i 

wykonawczy; Wyełnione i podpisane oświadczenie przez osoby 
nione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowią

nr 7 do specyfikacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwi
nych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od 
onych w niniejszej SIWZ. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w 
powaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu przetargowym i 

awarcia umowy, w przypadku gdy osoba reprezentująca Wykonawcę
powaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważ

ściwym rejestrze.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (w 
przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów) zgodnie 
z art. 26 ust. 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbę
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy.

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 

dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski
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zanie innych podmiotów (w 
wiadczeniu lub osobach zdolnych 

ciach finansowych innych podmiotów) zgodnie 
z art. 26 ust. 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów 

żeli dotyczy. 

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  

dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 


