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OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 626977-N-2017

Data: 04-12-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Prusicka 53-55  ,

55100   Trzebnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 120 920, e-mail przetargi@szpital-

trzebnica.pl, faks 713 121 498.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-trzebnica.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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,

wykazując że: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.

wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) jedno zamówienie

obejmujące swym zakresem wykonanie ocieplenia budynków i wymiany stolarki okiennej o

wartości min. 2 500 000,00 zł. (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto. b) jedno

zamówienie obejmujące swym zakresem zainstalowanie kolektorów słonecznych
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fotowoltaicznych o wartości min. 160 000,00 zł. (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. 2)

dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego

zamówienia publicznego osobami o następujących kwalifikacjach: - kierownikiem budowy -

posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń o których mowa w Prawie budowlanym lub

odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o

uznawaniu kwalifikacji zawodowych. - kierownikiem robót instalacji elektrycznych -

posiadającym uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o

których mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane

uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza

uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

- kierownikiem robót instalacji sanitarnych - posiadającym uprawnienia budowlane

wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o

których mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane

uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza

uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

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:

Nie Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie

warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać

Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności

technicznej lub zawodowej, wykazując że: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do

wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co

najmniej: a) jedno zamówienie obejmujące swym zakresem wykonanie ocieplenia budynków

oraz wymiany lub montażu stolarki okiennej o wartości min. 2 500 000,00 zł. (dwa miliony

pięćset tysięcy złotych) brutto. b) jedno zamówienie obejmujące swym zakresem

zainstalowanie kolektorów słonecznych fotowoltaicznych o wartości min. 160 000,00 zł. (sto
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sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. 2) dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego osobami o następujących

kwalifikacjach: - kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń o których

mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia

wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. -

kierownikiem robót instalacji elektrycznych - posiadającym uprawnienia budowlane

wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Prawie budowlanym

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą

zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. - kierownikiem robót

instalacji sanitarnych - posiadającym uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w Prawie

budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za

granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. 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: Nie

Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2017-12-19, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu > polski
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W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-20, godzina: 10:00, Skrócenie

terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać

powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
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