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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Krajowy numer identyfikacyjny 29027400000, ul. ul.

Arkońska  4, 71455   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 813 90 21, e-mail

potiechin@spwsz.szczecin.pl, faks 918 139 079.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

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: 1. w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, Wykonawca winien wykonać 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 polegającą na wykonywaniu prac naprawczych, renowacyjnych oraz

Ogłoszenia powiązane:
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1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac naprawczych, renowacyjnych or
az remontowych w istniejących obiektach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespol...
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remontowych w budynkach użyteczności publicznej w sposób ciągły przez okres min. 1 roku o wartości

łącznej robót wykonanych w tym okresie min. na 1.000 000,00 zł. 2. W zakresie wykształcenia kwalifikacji

zawodowych: Wykonawca winien dysponować: 1) jedną osoba do pełnienia funkcji kierownika robót

konstrukcyjno-budowlanych z wykształceniem min. średnim technicznym. Osoba do pełnienia funkcji

kierownika robót konstrukcyjno -budowlanych powinna posiadać uprawnienia budowlane uprawniające do

kierowanie 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 pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie konstrukcjo-

budowlanym. Ponadto w/w osoba musi być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu

zawodowego, tzn. izby inżynierów budownictwa oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

wraz z opłaconymi składkami. Osoba ta musi posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

w kierowaniu robotami budowlanymi liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym pełnienie

funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem był

remont, przebudowa lub budowa obiektu szpitalnego lub innego obiektu opieki zdrowotnej. 2) Jedną osobę

zajmująca konserwacją, remontem i montażem instalacji i sieci elektrycznych o następujących wymaganiach:

– wykształcenie zawodowe kierunkowe, – uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) grupy 1 typ E, oraz

grupy 1 typ D na urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1kV do 15kV w

zakresie obsługi i konserwacji oraz na urządzenia,instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu poniżej 1

kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu. 3) Jedną osobę zajmująca konserwacją, remontem

i montażem instalacji i sieci elektrycznych: łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w

konserwacji, remoncie i montażu instalacji i sieci elektrycznych 4) min. czterema osobami do prac ogólno-

budowlanych, w tym jedną do montażu okładzin na ścianach i posadzkach z wykładzin PCV, oraz jedną do

układania okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych, glazurowanych lub gresowych. 5) min. jedną

osobą do prac konserwacyjnych, remontowych i montażowych w zakresie instalacji elektrycznych, 6) min.

jedną osobą do prac konserwacyjnych, remontowych i montażowych w zakresie instalacji sanitarnych. 3. W

zakresie potencjału technicznego wykonawcy Wykonawca winien dysponować na potrzeby wykonywania

przedmiotu umowy samochodem dostawczym z nadwoziem typu furgon lub skrzynia z przestrzenią

ładunkową o ładowności od 1500 kg do 1800kg 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: 1. w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, Wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
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najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonywaniu prac naprawczych, renowacyjnych oraz

remontowych w budynkach użyteczności publicznej w sposób ciągły przez okres min. 11 miesięcy o wartości

łącznej robót wykonanych w tym okresie min. na 1.000 000,00 zł. 2. W zakresie wykształcenia kwalifikacji

zawodowych: Wykonawca winien dysponować: 1) jedną osoba do pełnienia funkcji kierownika robót

konstrukcyjno-budowlanych z wykształceniem min. średnim technicznym. Osoba do pełnienia funkcji

kierownika robót konstrukcyjno -budowlanych powinna posiadać uprawnienia budowlane uprawniające do

kierowanie 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 pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie konstrukcjo-

budowlanym. Ponadto w/w osoba musi być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu

zawodowego, tzn. izby inżynierów budownictwa oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

wraz z opłaconymi składkami. Osoba ta musi posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

w kierowaniu robotami budowlanymi liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym pełnienie

funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem był

remont, przebudowa lub budowa obiektu szpitalnego lub innego obiektu opieki zdrowotnej. 2) Jedną osobę

zajmująca konserwacją, remontem i montażem instalacji i sieci elektrycznych o następujących wymaganiach:

– wykształcenie zawodowe kierunkowe, – uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) grupy 1 typ E, oraz

grupy 1 typ D na urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1kV do 15kV w

zakresie obsługi i konserwacji oraz na urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu poniżej 1

kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu. 3) Jedną osobę zajmująca konserwacją, remontem

i montażem instalacji i sieci elektrycznych: łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w

konserwacji, remoncie i montażu instalacji i sieci elektrycznych 4) min. czterema osobami do prac ogólno-

budowlanych, w tym jedną do montażu okładzin na ścianach i posadzkach z wykładzin PCV, oraz jedną do

układania okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych, glazurowanych lub gresowych. 5) min. jedną

osobą do prac konserwacyjnych, remontowych i montażowych w zakresie instalacji elektrycznych, 6) min.

jedną osobą do prac konserwacyjnych, remontowych i montażowych w zakresie instalacji sanitarnych. 3. W

zakresie potencjału technicznego wykonawcy Wykonawca winien dysponować na potrzeby wykonywania

przedmiotu umowy samochodem dostawczym z nadwoziem typu furgon lub skrzynia z przestrzenią

ładunkową o ładowności od 1200 kg do 1800kg. 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
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