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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/96/2017, pn. Montaż urządzeń w węźle 
głównym wody lodowej w SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 

2017, poz. 1579) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 

j.w. dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia nr 617606-N-2017 z 
dnia 2017-11-16 r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 
Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższym 

zakresie: 
 

 rozdziale IIIa Podwykonawstwo, otrzymuje nowe brzmienie: 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia przewidzianego w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy 
Pzp nie zastrzega obowiązku wykonania kluczowych części zamówienia przez 

podwykonawcę.”  
 

 

 rozdziale V SIWZ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków, pkt 1 ppkt 2) c)  w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej, II. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, otrzymuje nowe brzmienie 

 

„II. dysponowanie 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 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, a które uprawniają do kierowania robotami 

sanitarnymi w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych przez okres nie krótszy niż 5 lat,  

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

stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,  
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c. posiadać doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi branży sanitarnej przez 

okres minimum 6 miesięcy przy realizacji minimum trzech inwestycji w obiektach użyteczności 

publicznej o wartości robót budowlanych minimum 0,5 mln zł.  

oraz 

2) 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 w zakresie 

instalacji i urządzeń elektrycznych przez okres nie krótszy niż 2 lata,  

b. przynależeć na czas składania ofert do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone 

stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,  

c. posiadać doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi branży elektrycznej 

przez okres minimum 6 miesięcy przy realizacji minimum trzech inwestycji w obiektach 

użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych minimum 0,5 mln zł 

 

Pojęcia „rozbudowa”, „przebudowa” i „budowa” należy rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one 

zdefiniowane w art. 3 Prawa budowlanego. Wszelkie inne pojęcia posiadające definicję legalną w Prawie 

Budowlanym interpretować należy zgodnie ze sformułowaną w tej ustawie definicją. 

 

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie posiadanych kwalifikacji 

Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22 grudnia o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65) 

 

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 3 do SIWZ Wykaz osób skierowanych do 
realizacji zamówienia. 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 3 do SIWZ: Wykaz osób 

skierowanych do realizacji zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

 

 

 
 

      ZASTĘPCA DYREKTORA 
          ds. Ekonomicznych 
      Małgorzata Szelągiewicz 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


