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Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 617668-N-2017

Data: 16/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 29027400000, ul. Arkońska  4, 71-455  

Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 813 90 21, e-mail przetargi@spwsz.szczecin.pl, faks 918 139 079.

Adres strony internetowej (url): www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.spwsz.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

www.spwsz.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie

www.spwsz.szczecin.pl

W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem

(URL) TAK www.spwsz.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

TAK www.spwsz.szczecin.pl

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: I. Wymagana wiedza i doświadczenie Opis warunków

: Zadanie nr 1 Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy 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, której przedmiotem był:

remont lub wykonanie nowego pokrycia dachu budynku o pokryciu dachówkowym, o powierzchni min 500 m2 Zadanie nr 2 Wykonawca

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem był remont lub wykonanie nowego

pokrycia dachu budynku o pokryciu papowym, o powierzchni min 250 m2 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 II. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis warunku dla zadania nr 1 i zadania nr 2: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, kiedy wykaże, że dysponuje: co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji: Kierownik 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, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi, b. przynależeć na czas składania
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oferty do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, c. posiadać

doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi przez okres minimum 6 miesięcy przy realizacji minimum trzech

inwestycji w obiektach użyteczności publicznej o wartości łącznej robót budowlanych minimum 500.000,00 zł. 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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: I. Wymagana wiedza i doświadczenie Opis

warunków : Zadanie nr 1 Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy 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, której

przedmiotem był: remont lub wykonanie nowego pokrycia dachu budynku użyteczności publicznej o pokryciu dachówkowym, o powierzchni

min 500 m2 Zadanie nr 2 Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem

był remont lub wykonanie nowego pokrycia dachu budynku użyteczności publicznej o pokryciu papowym, o powierzchni min 250 m2

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 II. dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis warunku dla zadania nr 1 i zadania nr 2: Zamawiający uzna, że

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

osobą zdolną do pełnienia funkcji: Kierownik 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, a które uprawniają do kierowania

robotami budowlanymi, b. przynależeć na czas składania oferty do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone stosownym

zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, c. posiadać doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi przez

okres minimum 6 miesięcy przy realizacji minimum trzech inwestycji w obiektach użyteczności publicznej o wartości łącznej robót

budowlanych minimum 500.000,00 zł. 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:
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