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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
ul. Młyńska 10
Nowy Sącz
33-300
Polska
Osoba do kontaktów: zespół ds. zamówień publiczych
Tel.:  +48 184436635
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl 
Faks:  +48 184436635
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalnowysacz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
"Budowa pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią
Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru ..."
Numer referencyjny: DA.271-54/18

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
"Budowa pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią
Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej
lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni".
Przedmiotem zamówienia obejmuje 1 zadanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Zamowienia
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-135434

mailto:zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
www.szpitalnowysacz.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 177-400302
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/09/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie)zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia.
Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia,Zamawiający uzna robotę budowlaną spełniającą łącznie następujące wymagania – warunki:
Robota budowlana nr 1
• robota budowlana o wartości min. 15 000 000,00 PLN brutto,
• robota budowlana w zakresie obiektu o kubaturze 20 000m3 w tym roboty budowlane w zakresie
konstrukcji,instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji wentylacji, instalacji gazów medycznych.
Robota budowlana nr 2
• robota budowlana o wartości min. 5 000 000,00 PLN brutto,
• robota budowlana w zakresie obiektu o kubaturze 5 000 m3 w tym roboty budowlane w zakresie
konstrukcji,instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji wentylacji.
Wykazane zamówienie (robotę budowlaną) należy udokumentować dowodem (np. referencje, inne
dokumenty)określającym czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zdolnością techniczną lub
zawodową, tj.: osobami do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności spełniającymi co najmniej
następujące wymagania:
• minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy – kierownika robót
budowlanych,posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej,niezbędne dla realizacji całości zamówienia lub równorzędne oraz doświadczenie w kierowaniu
robotamibudowlanymi na, co najmniej 1 obiekcie,
• minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na minimum
1obiekcie,
• minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi na minimum 1 obiekcie.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400302-2018:TEXT:PL:HTML
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(zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane – tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się
również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej(Dz.U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie)zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia.
Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia,Zamawiający uzna robotę budowlaną spełniającą łącznie następujące wymagania – warunki:
Robota budowlana nr 1:
• robota budowlana o wartości min. 15 000 000,00 PLN brutto,
• robota budowlana w zakresie obiektu o kubaturze min. 20 000m3 w tym roboty budowlane w zakresie
konstrukcji,instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji wentylacji, instalacji gazów medycznych.
Robota budowlana nr 2:
• robota budowlana o wartości min. 5 000 000,00 PLN brutto,
• robota budowlana w zakresie obiektu o kubaturze min. 5 000 m3 w tym roboty budowlane w zakresie
konstrukcji,instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji wentylacji.
Wykazane zamówienie (robotę budowlaną) należy udokumentować dowodem (np. referencje, inne
dokumenty)określającym czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zdolnością techniczną lub
zawodową, tj.: osobami do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności spełniającymi co najmniej
następujące wymagania:
• minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy – kierownika robót
budowlanych,posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej,niezbędne dla realizacji całości zamówienia lub równorzędne oraz doświadczenie w kierowaniu
robotamibudowlanymi na, co najmniej 1 obiekcie,
• minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na minimum
1obiekcie,
• minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi na minimum 1 obiekcie.
(zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane – tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).
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Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się
również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej(Dz.U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: akapit o treści: Potwierdzających spełnienie warunków
uczestnictwa:
Zamiast:
Potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa:
e) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert... (załącznik nr 5 do SIWZ),
f) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
g) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
podsiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1miesiąc przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
h) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu... (załącznik nr 6 do SIWZ).
Szczegóły określa SIWZ.
Powinno być:
Potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa:
h) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert... (załącznik nr 5 do SIWZ),
i) dokumnetów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego,
j) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
podsiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1miesiąc przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
k) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu... (załącznik nr 6 do SIWZ).
Ponadto wraz z ofertą Wykonawca składa:
l) oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (JEDZ) w formie elektronicznej. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania (dotyczy załącznika nr 12 parametry
techniczne):
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m) Odpowiednio do informacji zawartych w tabelach 1- 11 – załącznik nr 12 do SIWZ.
1) Badania na zgodność z PN EN 60601-1-2 wykonanych przez Jednostkę Akredytowaną.
2) Deklaracja zgodności CE dla Wyrobu Medycznego klasy IIb.
3) Wpis lub powiadomienie do Prezesa URPL.
4) Ogólnodostępny folder (katalog) informacyjny producenta oferowanego urządzenia lub zdjęcie
przedstawiające urządzenie.
5) Rysunek techniczny ilustrujący wymagane wyposażenie wraz z jego rozlokowaniem.
6) Badania na zgodność EMC wg PN-EN 60601-1-2 dla elektronicznego modułu pracy gazów medycznych
wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną – protokół.
7) Deklaracja CE producenta lampki.
8) Atest - powierzchnie kopuł pokryte atestowanym materiałem o właściwościach antybakteryjnych – lampa.
9) Deklaracja zgodności CE producenta.
Szczegóły powyższego określa SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Pozostałe w zakresie III.1.3) bez zmian tj. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: - bez
zmian.
Pozostałe w zakresie VI.3) bez zmian (od akapitu o treści "Zamawiający wykluczy z udziału ..." do punktu "g)
oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu ..." .


