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Ogloszenie nr 50004,1170-N-201 7 z dnia l7-10-2017 r

Such. Bcskidzka:

OGLOSZENIT] O Z]IIIANIE OCI,OSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zam6rvieniu

INFORMACJE O ZM I ENIANYM OGT,OSZENIU

Numer: 599028-N-2017

Data: l0/10/2017

SEKCJA I: ZAlllAWlA.lACY

Zespol Opieki Zdrowotnej, Krajo\ry numer identylikacyjny 000304415, ul. ul. Szpilalna 22, l4-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie,

panstwo Polsk4 tel. +483387231I l, e-mail zozsuchabeskidzka@tu.pl, Iaks +480338723 | I l.

Adres strony intemetowej (url): wwwzozsuchabeskidzka.pl

SEKC.IA II: ZMIA W OGLOSZENIU

II.l) Tekst, kt6ry nrlczy zmicnia:

lUiejsce, w ktdrym zn.jduje sit zmieniany tekst:

Numcr sekcji: III

Punkt:1.2

W ogloszeniu jesl: l. Wykonawca musi byd ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci

zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia, na kwolg nie mniejszq niz 5 000 000 PLN. 2. Wykonawca musi posiadad Srodki finansowe b4d2

zdolnoSe kedytowq w wysokosci co najmniej I 500 000 PLN.

W oglosz.niu powilno by{: l. Wykonawca musi bya ubezpieczony od odpowiedzialnoici cywilnej w zakesie prowadzonej

dzialalnoSci zwiqzanej z przedmiotem zamowieni4 na krvotg nie mniejszq niz 5 000 000 PLN. 2. Wykonawca musi posiadac Srodki

finansowe bqdZ zdolnoSd kedytorvq w $ysokoSci co najmniej I 500 000 PLN.

Mieisce, w ktdrym znojduje siQ zmi€nisny tskst:

Numer sekcji: Ill

Punkt: 1.3

W ogloszeniu j.sti Wykonarvca musiwykazai dysponorvanie (dysponuje lub bldzie dysponowal) osobami niezbgdnymi do

$ykonania niniejszego zamowienia tzn. $arunek rozunrianyjako zapewnienie m. in. os6b posiadajqcych przygotowanie zalvodowe do

wykonywania samodzielnych funkc.litechnicznych w budownictwie tj. pclniqcych stanowiska kierownicze o poni2szych

uprawnieniach, wymaganych Ustawq Prawo Budowlanc posiadajqcych wymagane dodwiadczenie: . Kierownik rob6t budowlanych -
co najmniej 3 letnle doSwiadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawniei w tym pclnienie funkcji kierownika budowy

podczas co najmniej dw6ch rob6t budowlanych w1konywanych na czynnych obiektach, uprawnienie budowlane do kierowania

robotarni budowlanymi bez ograniczei w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej, zrzcszenie w Izbie InzynieryJnej Budownictwa

(alilualna oplata). Przez uprawnienia nalezy rozurnici: uprarvnienia budowlane, o ktorych mowa \y ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 20l6 poz.290 z pdin. zrn ) oraz w Rozporz4dzeniu Ministra 'liansponu Budowniclwa z dnra 28 kwietnia 2006.

w sprauie sarnodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadaj4ce im wazne

uprawnienia budowlane wydane na podstawic uprzednio obowiqzuj4cych przepis6w prawa, lub uznane przez wlaSciwy organ, zgodnie

z ustawq z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawunia klvalifikacji zawodowych nabytych w palstwach czlonkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) do pelnienia samodzielnej funkcji w budownictwie . Kierownik rob6t siuitarnych co
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najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowc liczone od dat)' uzyskania upra$,nien w tym pelnieni€ funkcji kierownika rob6t podczas

co najmniej dw6ch rob6t budorvlanych wykonywanych na czynnych obiektach, uprannienia budowlane bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakcsie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociqgowych i

kaoalizacyjnych, zrzeszenie w Izbie Inzynieryjnej Budownictwa (aktualna oplata). Przez uprawnienia nalezy rozumied: uprawnienia

budowlane, o kt6rych mowa w ustarvie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.290 zp62n. zrn.\ otuz\\

Rozporzqdzeniu Minislra Transportu Budo\\,niclrva z dnia 28 kwietnia 2006r w sprarvie samodzielnych funkcji technicznych w

budownicnvie (Dz. U. z 2006 r Nr 83, poz.578 ze zm ) lub odporviadajqce im wa2ne uprawnienia budo\vlane uydate na podsrawre

uprzednio obowi4zujqcych przepis6u' prawa, lub uznane przez rytaiciuy organ, zgodnie z ustawq z dnia l8 marca 2008 r o zasadach

uznarvania kTvalifikacji zawodolvych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r Nr 63, poz.394) do

pelnienia samodzielnej funkcji w budowniclwie . Kierownik robot elektrycznych - co najmniej 3 letnie dolwiadczenie zawodowe

liczone od daty uzyskania uprawniei w tym pelnienie funkcji kierownika robot podczas co najmniej dw6ch rob6t budowlanych

$]konywanych na czynnych obiektach, uprawnicnia budo\vlane bez ograniczen w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzQdzei elektrycznych i elektroenergetycznych, zrz eszenie rv Izbie In2ynieryjnej Budownictwa (aktualna oplata). Pftez

uprawnienia nalezy rozumiea: upra*,nienia budowlanc, o kt6rych molva 1v ustarvie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budolvlane (Dz. U. z

2016 poz.290 z pbin. zm ) oraz w Rozporz4dzeniu Minisra Transportu Budormic[va z dnia 28 hvietnia 2006. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadajqce im wazne

upraimienia budowlane wydane na podstawie uprzcdnlo obowiqzujEcych przepis6!v prawa, Iub uznane ptzez wlasciwy organ,

zgodnie z ustaw4 z dnia l8 marca 2008 r, o zasadach uznawania kwalifikacji zarvodowych nabylych w panstwach czlonkowskich

UniiEuropejskiej (Dz. U. z 2008 r Nr 63, poz.J94) do pclnicnia samodzielncj funkcji w budownichvie

W ogloszeniu powinno byd: Wykonawca musi rvykazai dysponowanie (dysponuje lub bgdzie dysponowal) osobami niezbgdnyml

do $ykonania niniejszego zam6wicnia tzn. warunek rozumianyjako zape*'nienie m. in. osdb posiadajecych ptzygotorvanie

zarvodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budo\\,nic[vie tj. pelniqcych stanowiska kierownicze o

ponizszych uprawnieniach, wymaganych Ustawq Prawo Budowlane posiadajqcych wymagane doSwiadczenie: , Kierownik rob6l

budowlanych - co najmniej 3 letnie doiwiadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawniei w tym pelnienie funkcji

kierownika budowy podczas co najmniej dw6ch rob6t budowlanych wykonywanych na czynnych obiektach, uprawnienie

budowlane do kierowania robotami budorvlanymi bez ogranicze6 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, zrzeszenie lv lzbie

lnzynieryjnej Budownrctwa (aktualna oplata). Przcz uprawnicnia nalczy rozumiea: upralwienia budolvlane, o kt6rych mowa w

usta$ ie z dnia 7 lipca 1994 r Pra\to budorvlan e (Dz- U - z 2016 poz.290 z p62n. zm ) oftz w Rozporz4dzeniu Ministra Transportu

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r rv sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,

poz.5?8 ze zm.) lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane rlydane na podstawie uprzednio obowiqzujQcych pftepis6w

prawa, lub uznane przez wlasciwy organ, zgodnie z ustawq z dnla 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodotrych

nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europcjskiej (Dz. U. z 2008 r Nr 63, poz.394) do pelnienia samodzielnej funkcji w

budownictwie . Kierorvnik rob6t sanitamych - co najmnicj 3 lelnie do(wiadczcnie zawodowe liczone od daty uzyskania upralvnlen

w tym peh enie funkcji kierownika robdl podczas co najmniej dNoch rob6t budowlcnych Nykonywanych na czynnych obiektach i 2

letnie doSwiadczenie dozorowe dla czynnych obiekt6w, upralr,nienia budo[.]ane bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w

zakesie sieci, instalacji i urzQdzeri cieplnych, wenlylacyjnych, gazoNrych, wodociqgowrych i kanalizacyjnych, zrzeszenie w Izbie

Inzynieryjnej Budownictwa (aklualna oplata). Przez uprawnicnia nalezy rozumied: uprawnienia budowlane, o kt6rych mowa w

ustawie z dnia ? Iipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.22016 poz- 290 z p62r.. zfi-) oftz |t Rozporzq&eniu Ministra Transportu

Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,

poz.578 ze zm.) lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane *ydane na podstawie uprzednio obowiqzuj4cych przepis6rv

prarvq lub uznane przez wlasciwy organ, zgodnie z uslarvq z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwdifikacji zawodoNych

nabytych w palistwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r Nr 63, poz.394) do pelnienia samodzielnej funkcji w

budownictwie . . Kierownik rob6t elektrycznych co naJmfliej 3 letnie doiwiadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania

uprawnieli w tym pelnienie funkcji kierownika rob6t podczas co najmniej dw6ch rob6t budowlanych wykonywanych na czynnych

obiellach, uprawnienia budowlane bez ograniczefi w spec.jalno3ci instalac),jnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeti elektrycznych i

elekroenergetycznych, zrzeszenie rv Izbie lnzynieryjnej Budorvnictwa (aktualna oplala). Przez uprarmienia nale2y rozumieC:
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upralrmienia budowlane, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z p62n. zm.)

oraz w Rozporzqdzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006. w spra\vie samodzielnych firnkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadajqce im u, zne uprawnienia budowlane

w]dane na podstawie uprzednio obowiqzuj4cych przepisow prarva, lub uznane przez wlasci\ry organ, zgodnie z ustawq z dnia l8

marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji za['odo*ych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii EuropeJskieJ (Dz. U. z

2008 r. Nr 63, poz.394) do pelnienia samodzielnej funkcji w budowniclwie

Micjscc, w kt6rym znajduje sil zmienieny tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.I

w ogloszcniu jcst: Wykonawc4 kt6rego oferta zostaDie na_iwyzej occ[iona (ocenionajako na]korzystniejsza), w celu wykazania

spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu (pkt l3 l.l. i 13.3.2. niniejszego rozdzialu SIWZ), zostanie wezwany do

przedlozenia nastppujqcych oswiadczerl i dokumentow (aktualnych na dziei zlozenia oswiadczeli lub dokumentdw) zgodnie z art.

24 aa uslawyr - w celu wykazania spelniania warunku z pkt | 3.3. l.: 13.4.4. l.dokument6w potwierdzajAcych, 2e Wykonawca jesr

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoaci zwiqzanej z przedmiotem zan6wienia na sumg

Swaiancyjn4 okeslonq pnezza$awiajqce9o tj. nie rmiejszq niz 5 000 000 PLN oraz informacji banl-u lub spoldzielczej kasy

oszczQdnoSciowo- kedytowej potwierdzajqcej posiadanie Srodk6w linanso$?ch lub zdolnoSd k€dytowE wykonawcy w

wlsokolci co najrnriej 3 500 000 PLN, w okesie nie wczeiniejszym ni2 I miesiqc przed uplywem te.minu skladania ofe( na

potwierdzenie warunl:u okeslonego w pkt. 13.3.1.2 UwaSai Jezcli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlo2yd

$ymaganych przez Zamawiajqcego dokumenlow, o kl6rych morva rv pkt 13.4.4.l. niniejszego rozdzialu StWZ, Zamawialqcy

dopuszcza zlozenie przez WykonawcA innych dokumento\t o ktorych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r -
Prawo zam6wieir publicznych. - w celu wykazania spelniania warunku z pkt 13.3. l. | 13.4.4 2. wykazu os6b, skierowanych przez

Wykonawc9 do realizacji zarn6wienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolp jakosci lub

kierowanie robotami budowlanymi, pelniqcych stanowiska wg wymagan okreslonych w pkt 13.3.2.I SIWZ. Uwaga (dotyczqca

wszystkich oSwiadczen idokument6w): l) Wykonawca niejest zoborviqzany do zlozenia oswiadczeil lub doL1ment6w

potwierdzajqcych spelnianie warunk6w udzialu w posl9porvaniu lub braku podstaw wykluczeni4 jezeli Zarnawiajqcy posiada

oswiadczenia lub dokumenty dotycz4ce tego Wykonawcy lub moze je uzyskai za pomocq bezplatnych i ogdlnodostgpnych baz

danych, rv szczeB6lnosci rejestr6w publicznych w rozumieniu uslawy z dnia I7 lutego 2005 r o informatyzacji dzialalnosci

podmiolow realizujqcych zadania publiczne (Dz- U. 2 2014 t. poz- lll4 oruz 22016 t. poz. 352), 2) w przypadku wskazania przez

WykonawcA dostgpnosci oswiadczei lub dokumenr6w, w fonnie clektronicznej pod okcslonymi adresami intemeto$]mi

oSolnodostgpnych ibezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcg

oswiadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez Wykonawca oiwiadczeri lub dokument6w na potwierdzenie braku

podstaw \ykluczenia lub spelniania warunkow udzialu rv poslgporviuriu, w formie elektronicznej pod okeilonymi adresami

interneto$rymi ogolnodost9pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy zqda od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na

jQzyk polski wskazanych peez Wykonawca i pobranych samodzielnie przez Zamawialqcego dokument6w, 4) w przypadku

wskazania przez Wykonawcl oswiadczef lub dokument6lv, kt6re zDajdujq sig !v posiadaniu Zamalviajqcego, w szczeg6lnoSci

o(wiadczeri lub dokument6w przechowywanych przez Zamawia.iqcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajqcy w celu

potwierdzenia okolicznosci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I pkl I i 3 usrawy (brak podstaw ETkluczenia oraz spclnjanic

warunk6w udzialu w postqpowaniu okeslonych przez Zamawiajilcego), korzysla z posiadanych oswiadczeir lub dokumenlow, o

ile sq one aktualne.

W ogloszeniu powinno byd: Wykonawc4 ktdrego oltrta zostanie najw?zej oceniona (ocenionajako najkorzystniejsza), w celu

wykazania spelniania warunkow udzialu w posteporvaniu (pkt 13.3.l. i 13.3.2. niniejszego rozdzialu SIWZ), zostanie wezwany do

przcdlo2enia nast(ipujqcych oswiadczeri i dokumenlow (aktualnych na dzien zlozenia oS\yiadczeil lub dokument6w) zgodnie z art.

24 aa usta*y: - w celu wykazania spelniania Tvarunku z pkt l3.3. l.: l.dokument6w por\r,ierdzajQcych, Ze Wykonawca jesl

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakesie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem zamowienia na sumy

Blvarancyjnq okeilonq przez Zamawiajqcego tj. nie mniejszq niz 5 000 000 PLN oraz inlormacji banku lub spoldzielczej kasy
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oszczgdnoSciorvo- kredyto\\'ej potwierdzajqcej posiadanie Srodkow finanso\rych lub zdolnoSd kedytowq wykonawcy w

rvysokoaci co najmniej I 500 000 PLN, w okresie nie wczeiniejszym ni2 I miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert na

potwierdzenie warunku okreslonego w pk. 2. Uwaga: Jczeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyd

wymagurych pnez Zanrawiaj4ceSo dokument6w, o ktorych mowa w pkt 1J.4.4.1. rozdzialu SIWZ, Zamawiajqcy dopuszcza

zlo2enie przez WykonawcA innych dokument6\q o kt6rych molva w art. 26 usl. 2c ustal\y z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamdwie6 publicznych. - w celu uykazania spehiania warunku z pkt I3.3.l.: 2. wykazu osob, skierowanych przez WykonawcA

do realizacli zamowienia publicznego, w szczeS6lnoici odpowiedzialnych za lwiadczenie uslu8, kontrolg jakosci lub

kicrowanie robotami budowlanymi, pelniqcych stanowiska wg wymagair okreslonych w pkt 13.3.2.1 SIWZ. Uwaga (dotyczqca

wszystkich oswiadczei i dokument6w): I ) Wykonawca nie jest zobowiqzany do zlozenia oswiadczei lub dokument6w

potwierdzajqcych spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu lub braku podstaw $ykluczeni4 jezeli ZamawiajQcy posiada

oswiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego Wykonawcy lub moze jc uzyskaa za pomocQ bezplatnych i ogdlnodostgpnych baz

danych, w szczeg6lnosci rejestr6w publicznych w rozumieniu uslarry z dnia l7 lutego 2005 r o informatyzacji dzialalnosci

podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U.22014 r- poz- I ll4 oraz z20l6 t. poz 352), 2) w przypadl'u wskazania

przez WykonawcA dostgpnoSci oiwiadczeir lub dokument6lv, lv formie eleklronicznej pod okeslonymi adresani intemetowymi

og6lnodostgpnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane pftez

WykonawcA oSwiadczenia lub dokument)', 3) w przypadku wskazania przez WykonawcQ oswiadczeri lub dokument6w na

po[vierdzenie braku podstaw $ykluczenia lub spelniania warunkoiv udzialu 1v postgpowaniu, w formie elektronicznej pod

okreSlonymi adresami inrerneto$ymi og6lnodostgpnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy zqda od Wykonawcy

przedstawienia llumaczenia na_jgzyk polski wskazanych przcz Wykonawca i pobranych samo dzielnie przez Zamawiajqcego

dokumentow, 4) w przypadku wskaz ania przez Wykonawca oslviadczeh lub dokumenl6w, kt6re znajdujq sig w posiadaniu

Zamawiajqcego, w szczeg6lno(ci oswiadczei lub dokument6w ptzcchowywanych przez Zamarviaj4cego zgodnie z art. 97 usr. I

ustawy, Zamawiajqcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o krdrych mowa rv an. 25 ust. I pkt I i 3 ustawy (brak podstaw

wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu okreslonych przez Zamawiaj4cego), korzysta z posiadanych

osrviadcze lub dokument6w, o ile sq one aklualne.

Mieisc., w kt6rym znajduje sig zmieniany tekst:

Num€r sek.ji: IV

Punkt:2 2

W oglosz.niu jesti Kryteria Cena 60% Okes udziclonej gwarancji l0% Doiwiadczenie Wykonawcy w instalowaniu kotldw

=>2500kW l5% Doswiadczenie Wykonawcy w pracach instalacyjnych w czymych obielrach l5o%

w ogloszcniu powinno by6: Kryteria Cena 60% Okes udzielonej givarancji l0% Doswiadczenie Wykonawcy w instalowaniu

kotl6w =>2500kW lub wgzl6w cieplnych o mocy r6wnej lub wigkszej 2,5MW l5% Doswiadczenie Wykonawcy w pracach

instalacyjnych w czynnych obiellach uzytecmosci publicznej I5%
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