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Ogłoszenie nr 540153559-N-2020 z dnia 17-08-2020 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: II 

Punkt: 8 

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który

został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 15 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 365 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9 

W ogłoszeniu jest: 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: 1.Zamawiający wyznacza na dzień 25.08.2020 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 24.08.2020 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.
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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. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2.2 

W ogłoszeniu jest: IV.2.2) Kryteria cena - 60,00 Gwarancja Wykonawcy na roboty budowlane - 15,00 Gwarancja Wykonawcy na ogniwa

fotowoltaiczne - 15,00 Parametry jakościowe ogniw fotowoltaicznych, w tym: sprawność ogniw i strata sprawności po 25 latach pracy - 10,00 

W ogłoszeniu powinno być: IV.2.2) Kryteria cena - 60,00 Gwarancja Wykonawcy na roboty budowlane - 15,00 Gwarancja Wykonawcy na

ogniwa fotowoltaiczne - 15,00 Parametry jakościowe ogniw fotowoltaicznych, w tym: sprawność ogniw i strata sprawności po 5 latach pracy -

10,00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5 

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu

RPZP.02.10.00-IŻ.00-32-K03/20. Aktualnie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2020 r. 2. Zamawiający zastrzega sobie

możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki

pochodzące z konkursu RPO - 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (Numer konkursu: RPZP.02.10.00- IZ.00-32-K03/20),

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 3. UWAGA! Mając na

uwadze wyjątkową sytuację związaną z epidemią SARS-Cov-2 oraz fakt, że SPWSZ w Szczecinie działa aktualnie jako jedyny w województwie

zachodniopomorskim jednoimienny szpital zakaźny, w którym hospitalizowani są pacjenci ze zdiagnozowanym COVID-19, jak i pozostający

pod obserwacją w związku z zagrożeniem tą jednostką chorobową, Zamawiający zaleca składanie ofert w formie elektronicznej, opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym! W takim przypadku komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie przy

użyciu platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). W celu skorzystania z platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/spwsz po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu

RPZP.02.10.00-IŻ.00-32-K03/20. Aktualnie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2020 r. 2. Zamawiający zastrzega sobie

możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki

pochodzące z konkursu RPO - 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (Numer konkursu: RPZP.02.10.00- IZ.00-32-K03/20),

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 3. UWAGA! Mając na

uwadze wyjątkową sytuację związaną z epidemią SARS-Cov-2 Zamawiający zaleca składanie ofert w formie elektronicznej, opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym! W takim przypadku komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie przy

użyciu platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). W celu skorzystania z platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl /spwsz po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”. 

 
Drukuj


