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Numer: 2700 - 2017

Data: 04/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 37044434500000, ul. ul.

800-lecia  26, 38500   Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 290, e-mail

zam.pub@zozsanok.pl, faks 134 656 290.

Adres strony internetowej (url): www.zozsanok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

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: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli: A. Wykonawca wykaże

że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest

krótszy niż 3 lata zrealizował należycie, co najmniej 2 dokumentacje dla obiektów podmiotów prowadzących

działalność leczniczą w zakresie lecznictwa szpitalnego, nowych lub polegających na modernizacji

istniejących, o pow. użytkowej nie mniejszej niż 1.000 m2 każdy, w tym co najmniej 1 obejmujący bloki

operacyjne (co najmniej trzy sale operacyjne każdy) oraz co najmniej 1 obejmujący oddział anestezjologii i

intensywnej terapii intensywnej, i potwierdzi ten fakt dowodem tj. Referencją lub innym dokumentem , (
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dokument powinien określać datę jego wystawienia, podmiot wystawiający dokument i przedmiot, ) lub

oświadczeniem wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów B. Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować :

a)minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. b) minimum 1 osobą

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do

projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. c) minimum 1 osobą posiadającą

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie sieci uzbrojenia terenu: cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. d) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

uprawniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Uwaga:

Zamawiający wymaga by osoby wskazane w punkcie a) tj. posiadającymi uprawnienia do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej były zatrudnione przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę. Na podstawie art. 104

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 – tekst jednolity ze

zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub

stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres

uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy

będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach

odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające

uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w

ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny

ofert a następnie zbada czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=41bca08c-56b5-4bc1-989d...

2 z 4 2017-01-05 13:36



wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Warunki zostaną ocenione w systemie zero –

jedynkowym, tzn. „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów.

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

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli: A. Wykonawca

wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli

jest krótszy niż 3 lata zrealizował należycie, co najmniej 2 dokumentacje dla obiektów podmiotów

prowadzących działalność leczniczą w zakresie lecznictwa szpitalnego, nowych lub polegających na

modernizacji istniejących, o pow. użytkowej nie mniejszej niż 1.000 m2 każdy, w tym co najmniej 1

obejmujący bloki operacyjne (co najmniej trzy sale operacyjne każdy) oraz co najmniej 1 obejmujący

oddział anestezjologii i intensywnej terapii intensywnej, i potwierdzi ten fakt dowodem tj. Referencją lub

innym dokumentem , ( dokument powinien określać datę jego wystawienia, podmiot wystawiający

dokument i przedmiot, ) lub oświadczeniem wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów B. Wykonawca wykaże że dysponuje lub

będzie dysponować : a)minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. b)

minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. c) minimum 1

osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci uzbrojenia terenu: cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

oraz instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. d) minimum 1 osobę

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i

instalacji elektrycznych. Uwaga: Zamawiający wymaga by osoby wskazane w punkcie a) tj. posiadającymi

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez

ograniczeń w specjalności architektonicznej były zatrudnione przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623 – tekst jednolity ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia
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budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o

przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane

odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach

opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, najpierw

dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca którego oferta została oceniona jako

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Warunki zostaną

ocenione w systemie zero – jedynkowym, tzn. „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie przedłożonych

oświadczeń i dokumentów. 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

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje

zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik zał nr 6 do

SIWZ)

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=41bca08c-56b5-4bc1-989d...

4 z 4 2017-01-05 13:36


