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Katowice:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamowieniu

INFORMACJE O ZJVHENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 567204-N-2019

Data: 11/07/2019

SEKCJA I; ZAMAWIAJACY

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, Krajowy numer identyfikacyjny

15447382000300, ul. ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, woj. sl^skie, panstwo Polska, tel. (032)

7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.

Adres strony internetowej (url): www.nfz-katowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II. 1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w kt6rym znajduje si^ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogioszeniu jest: Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w

post?powaniu; Data: 2019-07-26, godzina: 12:00,

W ogioszeniu powinno bye: Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w

post^powaniu: Data: 2019-08-08, godzina: 12:00,

11.2) Tekst, ktory nale^ dodac

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

Tekst, ktory nalezy dodac w ogioszeniu: Przed udzieleniem zamowieiiia Zamawiaj^cy wezwie

Wykonawc?, ktorego oferta zostala pajwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie
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krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ziozenia nast?puj^cych dokumentow: a) wykaz

robot budowlanych (formularz wykaz robot budowlanych) wykonanych nie wczesniej riiz w

okresie ostatnich pi^ciu (5) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z pod^iem ich rodzaju, w^osci,

daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane (roboty

budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ), z zai^czeniem b)-

dowodow okreslaj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci

informacji o tym, czy roboty zostaly wykoiiane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje b^dz iime

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlarie byly wykonywane, a

jezeli z uzasadnionej przyczyny o pbiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskac;tych dokumentow - inne dokumenty.
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