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Ogłoszenie nr 500007330-N-2018 z dnia 10-01-2018 r.

Lębork: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500020-N-2018 

Data: 02/01/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 770901505, ul. ul. Węgrzynowicza  13, 84-300 

Lębork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598635249, e-mail zampub@szpital-lebork.com.pl, faks 598635249. 

Adres strony internetowej (url): www.szpital.lebork.com.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: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty

odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane mające na celu wydzielenie

przeciwpożarowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) . b) dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: Kierownikiem budowy – posiadającym następujące kwalifikacje:  łącznie co

najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy,  uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania. Kierownikiem robót (w branżach, w zależności od

zakresu realizacji zgonie z Ustawą Prawo Budowlane)) – posiadającym następujące kwalifikacje:  Łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia

zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót budowlanych w branży,  uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania. UWAGA! 1) Na potwierdzenie wskazanych informacji

w tabeli powyżej Zamawiający oczekuje załączenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz

zaświadczenia o przynależności do konkretnej, wskazanej izby zawodowej. 2) Okres doświadczenia zawodowego liczony będzie od daty wpisu

o przynależności do izby zawodowej. Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

wydanych przepisów. Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w

postępowaniu. W celu wykonania zamówienia Wykonawca, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, winien zapewnić udział w jego

realizacji zarówno projektantów innych branż, potrzebnych do opracowania projektu, jak i innych specjalistów, których udział w realizacji

zamówienia będzie niezbędny. Zamawiający dopuszcza powierzenie tej samej osobie pełnienia więcej niż jednej funkcji, pod warunkiem, że

osoba ta spełnia wszystkie wymagania przypisane funkcjom. 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: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty odpowiadające
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swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane mające na celu przebudowę, rozbudowę,

modernizację o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) . b) dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: Kierownikiem budowy – posiadającym następujące kwalifikacje:  łącznie co

najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy,  uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania. Kierownikiem robót (w branżach, w zależności od

zakresu realizacji zgonie z Ustawą Prawo Budowlane)) – posiadającym następujące kwalifikacje:  Łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia

zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót budowlanych w branży,  uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania. UWAGA! 1) Na potwierdzenie wskazanych informacji

w tabeli powyżej Zamawiający oczekuje załączenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz

zaświadczenia o przynależności do konkretnej, wskazanej izby zawodowej. 2) Okres doświadczenia zawodowego liczony będzie od daty wpisu

o przynależności do izby zawodowej. Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

wydanych przepisów. Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w

postępowaniu. W celu wykonania zamówienia Wykonawca, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, winien zapewnić udział w jego

realizacji zarówno projektantów innych branż, potrzebnych do opracowania projektu, jak i innych specjalistów, których udział w realizacji

zamówienia będzie niezbędny. Zamawiający dopuszcza powierzenie tej samej osobie pełnienia więcej niż jednej funkcji, pod warunkiem, że

osoba ta spełnia wszystkie wymagania przypisane funkcjom. 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: 

 
Drukuj


