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Ogłoszenie nr 540409041-N-2021 z dnia 27.01.2021 r.

Szczecin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 776539-N-2020 

Data: 31/12/2020 

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: Opis warunku: 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 należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie

polegające na usłudze podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną do objętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający

uzna usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej

obiektu budowlanego użyteczności publicznej wymienionego w załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.

U. z 2020r., poz. 1333, dalej – „Prawo Budowlane”) Kategorie Obiektów Budowlanych, Kategoria IX (tj.: budynki kultury, nauki i oświaty, jak:

teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty,

bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów

zoologicznych i botanicznych) lub 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) lub Kategoria XII (tj.: budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii

Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzień i domów

poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych), a w zakresie którego

było zaprojektowanie budowy/ przebudowy budynku na terenie objętym nadzorem Konserwatora Zabytków o wartości: - dla zadania nr 1 –

co najmniej 70 000,00 zł brutto, - dla zadania nr 2 – co najmniej 250 000,00 zł brutto, - dla zadania nr 3 – co najmniej 50 000,00 zł brutto.

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego usługa/usługi była/były lub jest wykonywana/są

wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów. c2) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, gdy wykaże,

że dysponuje lub będzie dysponował: i. jedną osobą dedykowaną na stanowisko projektanta w branży architektonicznej, która: - posiada

łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w branży architektonicznej jako

projektant, - wykonała jako projektant w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 dokumentację

projektową, której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w branży architektonicznej, obejmującej

zaprojektowanie budowy/przebudowy obiektu budowlanego użyteczności publicznej wymienionego w załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1333, dalej – „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)
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na terenie objętym nadzorem Konserwatora Zabytków, w oparciu o którą to dokumentację wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, -

posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa

Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220); ii. jedną osobą dedykowaną na stanowisko projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej, która: -

posiada łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w branży konstrukcyjno-

budowlanej jako projektant, - wykonała jako projektant w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1

dokumentację projektową, której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w branży konstrukcyjnej

obiektu budowlanego użyteczności publicznej wymienionego w załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.

U. z 2020r., poz. 1333, dalej – „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), w oparciu o którą to dokumentację

wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, - posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220); iii. jedną osobą dedykowaną na stanowisko

projektanta w branży elektrycznej, która: - posiada łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień

budowlanych) w branży elektrycznej jako projektant, - wykonała jako projektant w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert co najmniej 1 dokumentację projektową, której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w

branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych, w szczególności instalacji SAP oraz instalacji

przyzywowej, obejmującą zaprojektowanie budowy lub przebudowy instalacji elektrycznych obiektu budowlanego użyteczności publicznej

wymienionego w załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1333, dalej – „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), w oparciu o którą to dokumentację wydano decyzję o pozwoleniu na

budowę, - posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektromagnetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji projektanta w zakresie projektowania budowy instalacji elektrycznych i

urządzeń elektromagnetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220); iv. jedną

osobą dedykowaną na stanowisko projektanta w branży sanitarnej, która: - posiada łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

(licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w branży sanitarnej jako projektant, - wykonała jako projektant w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 dokumentację projektową, której przedmiotem było sporządzenie projektu

budowlanego i projektu wykonawczego w branży sanitarnej, obejmującą zaprojektowanie budowy lub przebudowy instalacji sanitarnych, w

szczególności wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz gazów medycznych obiektu budowlanego użyteczności publicznej wymienionego w

załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1333, dalej – „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), w oparciu o którą to dokumentację wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, - posiada uprawnienia

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

gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220).

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego usługa/usługi była/były lub jest wykonywana/są

wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w stanowisk, jeżeli którakolwiek z
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osób przewidzianych na nie przez Wykonawcę, posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do projektowania w więcej niż jednej,

wyżej wymienionej specjalności oraz wymagane doświadczenie zawodowe. 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. Szczegółowe warunki dokonywania zmian w tym zakresie przewiduje załącznik nr 4 do

SIWZ – Projekt umowy. Wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, powinny być zgodne z Prawem Budowlanym oraz

aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r, poz.831). Stosowanie do art. 12 ust. 7 Prawa

Budowlanego, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej

izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a Prawa Budowlanego, samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która ma

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi

wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych

zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22

grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz.

220). Wykonawca musi wykazać spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 ppkt 2) litera c1) i c2)

powyżej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 1

ppkt 2) litera c1) i c2) muszą zostać spełnione przez tych wykonawców łącznie 

W ogłoszeniu powinno być: Opis warunku: 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 należycie co najmniej 1 (jedno)

zamówienie polegające na usłudze podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną do objętej przedmiotem zamówienia,

Zamawiający uzna usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej

dotyczącej obiektu budowlanego użyteczności publicznej wymienionego w załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst

jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1333, dalej – „Prawo Budowlane”) Kategorie Obiektów Budowlanych, Kategoria IX (tj.: budynki kultury, nauki i

oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby

dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki

ogrodów zoologicznych i botanicznych) lub 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) lub Kategoria XII (tj.: budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu,

Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzień i

domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych), a w zakresie

którego było zaprojektowanie budowy/ przebudowy budynku na terenie objętym nadzorem Konserwatora Zabytków o powierzchni użytkowej:

- dla zadania nr 1 – co najmniej 500 m2, - dla zadania nr 2 – co najmniej 2 500 m2, - dla zadania nr 3 – co najmniej 250 m2. Zamawiający

może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego usługa/usługi była/były lub jest wykonywana/są wykonywane, o

przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów. c2) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, gdy wykaże, że dysponuje lub

będzie dysponował: i. jedną osobą dedykowaną na stanowisko projektanta w branży architektonicznej, która: - posiada łącznie co najmniej 5

lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w branży architektonicznej jako projektant, - wykonała

jako projektant w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 dokumentację projektową, której przedmiotem

było sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w branży architektonicznej, obejmującej zaprojektowanie

budowy/przebudowy obiektu budowlanego użyteczności publicznej wymienionego w załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1333, dalej – „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) na terenie

objętym nadzorem Konserwatora Zabytków, w oparciu o którą to dokumentację wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, - posiada

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa

Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220); ii. jedną osobą dedykowaną na stanowisko projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej, która: -
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posiada łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w branży konstrukcyjno-

budowlanej jako projektant, - wykonała jako projektant w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1

dokumentację projektową, której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w branży konstrukcyjnej

obiektu budowlanego użyteczności publicznej wymienionego w załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.

U. z 2020r., poz. 1333, dalej – „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), w oparciu o którą to dokumentację

wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, - posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220); iii. jedną osobą dedykowaną na stanowisko

projektanta w branży elektrycznej, która: - posiada łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień

budowlanych) w branży elektrycznej jako projektant, - wykonała jako projektant w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert co najmniej 1 dokumentację projektową, której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w

branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych, w szczególności instalacji SAP oraz instalacji

przyzywowej, obejmującą zaprojektowanie budowy lub przebudowy instalacji elektrycznych obiektu budowlanego użyteczności publicznej

wymienionego w załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1333, dalej – „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), w oparciu o którą to dokumentację wydano decyzję o pozwoleniu na

budowę, - posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektromagnetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji projektanta w zakresie projektowania budowy instalacji elektrycznych i

urządzeń elektromagnetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220); iv. jedną

osobą dedykowaną na stanowisko projektanta w branży sanitarnej, która: - posiada łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

(licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w branży sanitarnej jako projektant, - wykonała jako projektant w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 dokumentację projektową, której przedmiotem było sporządzenie projektu

budowlanego i projektu wykonawczego w branży sanitarnej, obejmującą zaprojektowanie budowy lub przebudowy instalacji sanitarnych, w

szczególności wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz gazów medycznych obiektu budowlanego użyteczności publicznej wymienionego w

załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1333, dalej – „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), w oparciu o którą to dokumentację wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, - posiada uprawnienia

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

gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220).

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego usługa/usługi była/były lub jest wykonywana/są

wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów. 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. 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. Szczegółowe warunki dokonywania zmian w tym zakresie przewiduje załącznik nr 4 do

SIWZ – Projekt umowy. Wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, powinny być zgodne z Prawem Budowlanym oraz

aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do
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wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r, poz.831). Stosowanie do art. 12 ust. 7 Prawa

Budowlanego, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej

izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a Prawa Budowlanego, samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która ma

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi

wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych

zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22

grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz.

220). Wykonawca musi wykazać spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 ppkt 2) litera c1) i c2)

powyżej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 1

ppkt 2) litera c1) i c2) muszą zostać spełnione przez tych wykonawców łącznie 

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: 29.01.2021, godzina: 08:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 04.02.2021, godzina:

08:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I 

Punkt: Cześć nr: 1 

W ogłoszeniu jest: Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem

wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie przebudowy części I piętra budynku C na potrzeby specjalistycznych poradni zabiegowych

wraz z zaprojektowaniem rozbudowy budynku C na potrzeby przeniesienia pracowni tomografu komputerowego, przebudowy łącznika

komunikacyjnego pomiędzy budynkiem B i C oraz przebudowy części budynku B związaną z budową nowego dźwigu szpitalnego w lokalizacji

przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest opracowanie dokumentacji projektowo-

technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie przebudowy części I piętra

budynku C na potrzeby specjalistycznych poradni zabiegowych wraz z zaprojektowaniem rozbudowy budynku C na potrzeby przeniesienia

pracowni tomografu komputerowego, przebudowy łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem B i C oraz przebudowy części budynku B

związaną z budową nowego dźwigu szpitalnego w lokalizacji przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie. 2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się

w załączniku nr 1.1 do SIWZ 

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem

wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie przebudowy części I piętra budynku C na potrzeby specjalistycznych poradni zabiegowych

wraz z rozbudową budynku C na potrzeby przeniesienia pracowni tomografu komputerowego, przebudową łącznika komunikacyjnego

pomiędzy budynkiem B i C oraz przebudową części środkowej klatki schodowej w budynku B związaną z budową nowego dźwigu szpitalnego

w lokalizacji przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest opracowanie dokumentacji projektowo-

technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie przebudowy części I piętra

budynku C na potrzeby specjalistycznych poradni zabiegowych wraz z rozbudową budynku C na potrzeby przeniesienia pracowni tomografu

komputerowego, przebudową łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem B i C oraz przebudową części środkowej klatki schodowej w

budynku B związaną z budową nowego dźwigu szpitalnego w lokalizacji przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie. 2. Opis przedmiotu zamówienia

znajduje się w załączniku nr 1.1 do SIWZ 
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