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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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: I. Wymagana wiedza i doświadczenie Wykonawca spełni

warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 2,5 mln zł, której przedmiotem była

budowa, przebudowa, rozbudowa budynku lub jego części objętej robotami, o powierzchni minimum 500m2 w obiekcie budynku

wymienionego w załączniku do Ustawy Prawo Budowlane, Kategorie Obiektów Budowlanych, kategoria XI ( tj. budynki służby zdrowia, opieki

społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i

opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze ) obejmująca branże: ogólnobudowlaną,

elektryczną, sanitarną, w tym wykonanie instalacji gazów medycznych. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu

na rzecz, którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio

Zamawiającemu. Pojęcia „rozbudowa”, „przebudowa” i „budowa” należy rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one zdefiniowane w art. 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm., dalej – „Prawo Budowlane”). Wszelkie inne pojęcia

posiadające definicję legalną w Prawie Budowlanym interpretować należy zgodnie ze sformułowaną w tej ustawie definicją. II. dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uznania, że wykonawca spełnia

warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, kiedy wykaże, że dysponuje: 1) co najmniej jedną osobą zdolną do

pełnienia funkcji kierownika budowy- wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: a. posiadać uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b. przynależeć na czas składania oferty do

właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, c. minimum 10 lat

doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; wymagane

doświadczenie liczne będzie od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w lit. a powyżej, d. posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji

kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji minimum dwóch inwestycji polegających na budowie,

rozbudowie lub przebudowie obiektu budynku z katagorii XI, załącznik do Prawa Budowlanego (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i

socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki

społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze ) lub użyteczności publicznej., przy czym: i.

okres pełnienia przez tę osobę funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych na każdej z tych inwestycji nie

może być krótszy 6 miesięcy, ii. wartość robót budowlanych - minimum 1 mln zł dla każdej inwestycji, oraz 2) co najmniej jedną osobą zdolną
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do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych -wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i oświadczenie: a. posiadać

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów b. przynależeć na czas składnia ofert do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone

stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, c. minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika

budowy lub kierownika robót w branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej; wymagane doświadczenie liczne

będzie od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w lit. a powyżej, oraz 3) jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót

elektrycznych – wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: a. posiadać uprawnienia budowlane specjalności

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b. przynależeć na czas składania ofert do właściwej izby

samorządu zawodowego potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, c. minimum 5 lata doświadczenia

zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branży elektrycznej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży elektrycznej; wymagane doświadczenie liczone będzie od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w lit. a powyżej, 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:

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: I. Wymagana wiedza i doświadczenie Wykonawca

spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wykonał: • co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 2,5 mln zł, której przedmiotem była

budowa, przebudowa, rozbudowa budynku lub jego części objętej robotami, o powierzchni minimum 500m2 w obiekcie budynku

wymienionego w załączniku do Ustawy Prawo Budowlane, Kategorie Obiektów Budowlanych, kategoria XI ( tj. budynki służby zdrowia, opieki

społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i

opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze ) obejmującą branże ogólnobudowlaną,

elektryczną, sanitarną. • co najmniej jedną instalację gazów medycznych, w skład której wchodziło wykonie instalacji zewnętrznej gazów

medycznych, montaż źródeł gazów medycznych oraz osprzętu o wartości min. 500 tys. zł brutto Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio

do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Pojęcia „rozbudowa”, „przebudowa” i „budowa” należy rozumieć w taki sposób, w jaki zostały

one zdefiniowane w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm., dalej – „Prawo Budowlane”).

Wszelkie inne pojęcia posiadające definicję legalną w Prawie Budowlanym interpretować należy zgodnie ze sformułowaną w tej ustawie

definicją. II. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uznania,

że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, kiedy wykaże, że dysponuje: 1) co najmniej

jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy- wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: a.

posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b. przynależeć na

czas składania oferty do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, c.

minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej;

wymagane doświadczenie liczne będzie od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w lit. a powyżej, d. posiadać doświadczenie w pełnieniu

funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji minimum dwóch inwestycji polegających na

budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budynku z katagorii XI, załącznik do Prawa Budowlanego (budynki służby zdrowia, opieki

społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i

opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze ) lub użyteczności publicznej., przy czym:

i. okres pełnienia przez tę osobę funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych na każdej z tych inwestycji nie

może być krótszy 6 miesięcy, ii. wartość robót budowlanych - minimum 1 mln zł dla każdej inwestycji, oraz 2) co najmniej jedną osobą zdolną

do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych -wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i oświadczenie: a. posiadać

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów b. przynależeć na czas składnia ofert do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone

stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, c. minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika

budowy lub kierownika robót w branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej; wymagane doświadczenie liczne
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będzie od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w lit. a powyżej, oraz 3) jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót

elektrycznych – wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: a. posiadać uprawnienia budowlane specjalności

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b. przynależeć na czas składania ofert do właściwej izby

samorządu zawodowego potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, c. minimum 5 lata doświadczenia

zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branży elektrycznej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży elektrycznej; wymagane doświadczenie liczone będzie od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w lit. a powyżej, 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: III

Punkt: 2.2

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje

następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający

przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy Pzp)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 4. W celu

potwierdzenia, że oferowane zamówienie odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem

zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) opisujących przedmiot zamówienia (strony katalogowe lub

foldery, ulotki informacyjne) – w j. polskim do oferowanych wyrobów, ze wskazaniem w nim oferowanego asortymentu, podając nr pozycji,

pozwalających na potwierdzenie spełniania każdej wymaganej wartości, określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 1.1,

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 4. W

celu potwierdzenia, że oferowane zamówienie odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem

zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) opisujących przedmiot zamówienia (strony katalogowe lub

foldery, ulotki informacyjne, instrukcję obsługi) – w j. polskim do oferowanych wyrobów, ze wskazaniem w nim oferowanego asortymentu,

podając nr pozycji, pozwalających na potwierdzenie spełniania każdej wymaganej wartości, określonej przez Zamawiającego w załączniku nr

1.1, 2) Certyfikaty CE, deklarację zgodności, potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych (dotyczy załącznika nr 1.1 do SIWZ).

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: 2017-10-16, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-30, godzina:

12:00,
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