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Ogłoszenie nr 540230069-N-2020 z dnia 18-11-2020 r.

Szczecin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 529693-N-2020 

Data: 08/04/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 29027400000000, ul. Arkońska  4, 71-455 

Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 813 9076, e-mail przetargi@spwsz.szczecin.pl, faks 918 139 079. 

Adres strony internetowej (url): www.spwsz.szczecin.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: Określenie warunków: I. Wymagana wiedza i doświadczenie Opis warunków : Wykonawca spełni warunek w sytuacji,

kiedy wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu (8) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na zaprojektowaniu i budowie elektrowni fotowoltaicznej o

mocy nie mniejszej niż 200kWp i wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) brutto zgodnie ze sformułowaną w tej

ustawie definicją. 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: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia

warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, kiedy wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednio

wykwalifikowanym personelem gwarantującym wykonanie zamówienia zgodnie z terminem określonym w SIWZ, zakresem rzeczowym i

wymaganiami Zamawiającego. 1. Wymagania względem projektantów: a) Projektant w specjalności architektonicznej powinien posiadać

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, i posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia

zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, w projektowaniu. b) Projektant w specjalności konstrukcyjnobudowlanej powinien posiadać

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i posiadać co najmniej 5 lat

doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, w projektowaniu. c) Projektant w specjalności elektroenergetycznej powinien

posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń, i posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, w

projektowaniu. Ponadto powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu elektrowni fotowoltaicznych – wykonanie projektu oraz nadzór

autorski nad realizacją co najmniej 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy większej niż 200 kWp. d) Projektant w specjalności sanitarnej

powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, i posiadać co najmniej 5 lat

doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, w projektowaniu. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w stanowisk, jeżeli

którakolwiek z osób przewidzianych na nie przez Wykonawcę, posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do projektowania w

więcej niż jednej, wyżej wymienionej specjalności oraz wymagane doświadczenie zawodowe. 2. Wymagania względem nadzoru nad realizacją

robót budowlanych: a) kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, a także posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia

uprawnień, w kierowaniu lub nadzorowaniu lub, koordynacji lub zarządzaniu zamierzeniami budowlanymi, obejmującymi budowę obiektu
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budowlanego, b) kierownik robót elektrycznych powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także posiadać co

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w

zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. Ponadto powinien posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi w

trakcie realizacji co najmniej 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy większej niż 200 kWp. c) kierownik robót sanitarnych powinien posiadać

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia

uprawnień, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 r.). Osoby dedykowane przez

Wykonawcę na wyżej określone stanowiska, wskazane w wykazie osób muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia. Jakakolwiek zmiana

tych osób, stała czy czasowa, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 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: I. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu

(8) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie

zamówienie, polegające na zaprojektowaniu i budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 200kWp i wartości nie mniejszej

niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) brutto łącznie, realizowane w oparciu o nie więcej niż dwie umowy. 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: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, kiedy wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem gwarantującym wykonanie

zamówienia zgodnie z terminem określonym w SIWZ, zakresem rzeczowym i wymaganiami Zamawiającego. 1. Wymagania względem

projektantów: a) Projektant w specjalności architektonicznej powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń, i posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, w

projektowaniu. b) Projektant w specjalności konstrukcyjnobudowlanej powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia

uprawnień, w projektowaniu. c) Projektant w specjalności elektroenergetycznej powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, i posiadać co najmniej

5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, w projektowaniu. Ponadto powinien posiadać doświadczenie w

projektowaniu elektrowni fotowoltaicznych – wykonanie projektu oraz nadzór autorski nad realizacją co najmniej 1 elektrowni fotowoltaicznej

o mocy większej niż 200 kWp. d) Projektant w specjalności sanitarnej powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności sanitarnej bez ograniczeń, i posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, w

projektowaniu. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w stanowisk, jeżeli którakolwiek z osób przewidzianych na nie przez Wykonawcę, posiada

wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do projektowania w więcej niż jednej, wyżej wymienionej specjalności oraz wymagane

doświadczenie zawodowe. 2. Wymagania względem nadzoru nad realizacją robót budowlanych: a) kierownik budowy powinien posiadać

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, a także posiadać co

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, w kierowaniu lub nadzorowaniu lub, koordynacji lub

zarządzaniu zamierzeniami budowlanymi, obejmującymi budowę obiektu budowlanego, b) kierownik robót elektrycznych powinien posiadać

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, na

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. Ponadto powinien posiadać

doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi w trakcie realizacji co najmniej 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy większej niż 200

kWp. c) kierownik robót sanitarnych powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także posiadać co najmniej 5 lat

doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z

2018 r. poz. 2272 r.). Osoby dedykowane przez Wykonawcę na wyżej określone stanowiska, wskazane w wykazie osób muszą brać czynny
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udział w realizacji zamówienia. Jakakolwiek zmiana tych osób, stała czy czasowa, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

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 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9) 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający wyznacza na dzień 12.05.2020 r. na godz. 10:00 możliwość przeprowadzenia

wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia. Początek spotkania przed budynkiem administracyjno-gospodarczym w Szczecinie, przy ul.

Sokołowskiego 11 E. Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 11.05.2020 r. do godz. 14:00 przesłać mailem na adres:

kancelaria@spwsz.szczecin.pl wykaz osób (imię i nazwisko), które wezmą udział w wizji. 2.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących jakiekolwiek czynności w zakresie realizacji

zamówienia, a polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy z wyłączeniem osób wykonujących czynności, dla

których realizacji wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (np.

kierownik budowy, kierownicy branżowi, projektanci, inspektorzy nadzoru). 3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą

jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia brutto.

Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający wyznacza na dzień 12.05.2020 r. na godz. 10:00 możliwość

przeprowadzenia wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia. Początek spotkania przed budynkiem administracyjno-gospodarczym w

Szczecinie, przy ul. Sokołowskiego 11 E. Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 11.05.2020 r. do godz. 14:00 przesłać mailem

na adres: kancelaria@spwsz.szczecin.pl wykaz osób (imię i nazwisko), które wezmą udział w wizji. 2.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących jakiekolwiek czynności w zakresie realizacji

zamówienia, a polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy z wyłączeniem osób wykonujących czynności, dla

których realizacji wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (np.

kierownik budowy, kierownicy branżowi, projektanci, inspektorzy nadzoru). 3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą

jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto.

Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

 
Drukuj


