1z6

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/4086d9af-276c-432f-adc0-74a4...

Ogłoszenie nr 500094565-N-2018 z dnia 27-04-2018 r.
Rawicz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 544492-N-2018
Data: 16-04-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30090413000000, ul. ul.
Gen. Grota Roweckiego 6, 63900 Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (065) 546 70
64, e-mail renata.pazola@szpitalrawicz.pl, faks (065) 546 70 64.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalrawicz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunku w w/w
zakresie: a) Wykonawcy: - Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania
zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował
(zakończył) co najmniej: 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub
remoncie obiektu/ów szpitalnych o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto ( słownie
złotych: pięć milionów) lub 2 zamówienia polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub
remoncie obiektu/ów szpitalnych o wartości łącznej zamówień co najmniej 5 000 000,00 zł
brutto ( słownie złotych: pięć milionów). - Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do
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należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej: 1 zamówienie polegające na
projektowaniu/przeprojektowaniu dotyczącego budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu
obiektu/ów szpitalnego o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto ( słownie złotych:
pięć milionów), wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jako wykonanie robót należy
rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC)/ ostatecznego(końcowego) protokołu odbioru
robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia
się Świadectwa Przejęcia). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie
warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć wg
średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania ostatecznego
(końcowego) Protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). b) osób: Wykonawca musi
wykazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się
kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną
na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania: 1) osoba proponowana
do pełnienia funkcji: Kierownik budowy/Kierownik robót : a) wymagana liczba osób: 1 b)
minimalne kwalifikacje: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne równoważne.
c) minimalne doświadczenie: posiada 2-letnie doświadczenie w kierowaniu budową
(kierownik budowy) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub innej równoważnej oraz
brał udział przy realizacji co najmniej 2 zamówień polegających na budowie, przebudowie lub
remoncie obiektu/ów szpitalnych o wartości łącznej zamówień co najmniej 5 000 000,00 zł
brutto (słownie złotych: pięć milionów), na stanowisku: Kierownika budowy/Kierownika
robót. 2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik robót instalacyjnych w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych i wodociągowych: a) wymagana liczba
osób: 1 b) minimalne kwalifikacje: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub inne równoważne. c) minimalne
doświadczenie: posiada 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych i
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wodociągowych lub inne równoważne oraz brał udział przy realizacji co najmniej 1
zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów szpitalnych, na
stanowisku: Kierownika budowy lub Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru w
specjalności instalacyjnej. 3) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik robót
instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych: a) wymagana liczba osób: 1 b) minimalne kwalifikacje: posiadanie
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
lub inne równoważne. c) minimalne doświadczenie: posiada 2-letnie doświadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne oraz brał udział przy
realizacji co najmniej 1 zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie
obiektów szpitalnych, na stanowisku: Kierownika budowy lub Kierownika Robót lub
Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej. 4) osoba proponowana do pełnienia
funkcji: Projektant a) wymagana liczba osób: 1 b) minimalne kwalifikacje: posiadanie
uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń lub konstrukcyjno- budowlanej lub inne równoważne. c) minimalne
doświadczenie: 2-letnie doświadczenie na stanowisku Projektanta w projektowaniu
dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy lub remontu obiektu/obiektów
szpitalnych oraz brał udział w opracowaniu, na stanowisku: Projektanta, co najmniej 2
dokumentacji projektowych: (projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) dla budowy,
przebudowy lub remontu obiektu/obiektów szpitalnych zakończonych uzyskaniem
pozwolenia na budowę. Jako opracowanie dokumentacji projektowej rozumie się
podpisanie Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu dla
której pozyskano pozwolenie na budowę. Jako wykonanie robót należy rozumieć
doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC)/ ostatecznego(końcowego) protokołu odbioru
robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia) z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji
(więcej niż jednej) z wymienionych powyżej. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający wymaga od
wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający określa następujące
warunku w w/w zakresie: a) Wykonawcy: - Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do
należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej: 1 zamówienie polegające
na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu/ów szpitalnych o wartości
co najmniej 5 000 000,00 zł brutto ( słownie złotych: pięć milionów) lub 3 zamówienia
polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu/ów szpitalnych o
wartości łącznej zamówień co najmniej 5 000 000,00 zł brutto ( słownie złotych: pięć
milionów). - Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania
zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zrealizował (zakończył) co najmniej: 1 zamówienie polegające na
projektowaniu/przeprojektowaniu dotyczącego budowy, przebudowy, rozbudowy lub
remontu obiektu/ów szpitalnego o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (
słownie złotych: pięć milionów), wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jako
wykonanie robót należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia
Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC)/
ostatecznego(końcowego) protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Wartości
podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami
FIDIC) lub na dzień podpisania ostatecznego (końcowego) Protokołu odbioru robót lub
innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia). b) osób: Wykonawca musi wykazać osobę, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami i
doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca, na
każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie
realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania: 1) osoba proponowana do
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pełnienia funkcji: Kierownik budowy/Kierownik robót : a) wymagana liczba osób: 1 b)
minimalne kwalifikacje: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne
równoważne. c) minimalne doświadczenie: posiada 2-letnie doświadczenie w
kierowaniu budową (kierownik budowy) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
innej równoważnej oraz brał udział przy realizacji co najmniej 2 zamówień
polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu/ów szpitalnych o
wartości łącznej zamówień co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć
milionów), na stanowisku: Kierownika budowy/Kierownika robót. 2) osoba
proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych i wodociągowych: a) wymagana
liczba osób: 1 b) minimalne kwalifikacje: posiadanie uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub inne równoważne.
c) minimalne doświadczenie: posiada 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
cieplnych, wentylacyjnych i wodociągowych lub inne równoważne oraz brał udział
przy realizacji co najmniej 1 zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub
remoncie obiektów szpitalnych, na stanowisku: Kierownika budowy lub Kierownika
Robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej. 3) osoba proponowana do
pełnienia funkcji: Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych: a) wymagana liczba osób: 1 b)
minimalne kwalifikacje: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub inne równoważne. c) minimalne
doświadczenie: posiada 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych lub inne równoważne oraz brał udział przy realizacji co
najmniej 1 zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów
szpitalnych, na stanowisku: Kierownika budowy lub Kierownika Robót lub Inspektora
Nadzoru w specjalności instalacyjnej. 4) osoba proponowana do pełnienia funkcji:
Projektant a) wymagana liczba osób: 1 b) minimalne kwalifikacje: posiadanie
uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno- budowlanej lub inne
równoważne. c) minimalne doświadczenie: 2-letnie doświadczenie na stanowisku
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Projektanta w projektowaniu dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy
lub remontu obiektu/obiektów szpitalnych oraz brał udział w opracowaniu, na
stanowisku: Projektanta, co najmniej 2 dokumentacji projektowych: (projekt
budowlany i/lub projekt wykonawczy) dla budowy, przebudowy lub remontu
obiektu/obiektów szpitalnych zakończonych uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Jako opracowanie dokumentacji projektowej rozumie się podpisanie Protokołu
odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu dla której
pozyskano pozwolenie na budowę. Jako wykonanie robót należy rozumieć
doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC)/ ostatecznego(końcowego) protokołu
odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w
których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) z uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do
pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie
warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy
wykazują łącznie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub
we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje
dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-05-09, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-11, godzina: 11:30
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