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Numer ogłoszenia: 110925 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164994 - 2014 data 15.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, al. Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj.
śląskie, tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
W ogłoszeniu jest: II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.21.40-9,
45.21.51.40-0.
W ogłoszeniu powinno być: II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.21.40-9,
45.21.51.40-0, 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3,
45.31.53.00-1, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.31.23.11-0,
45.31.51.00-9, 45.31.56.00-4, 45.31.57.00-5, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować do
nadzorowania i kierowania pracami: a) co najmniej 1 osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy
posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, który w ostatnich 5 latach pełnił funkcję kierownika budowy w co najmniej
jednym zamówieniu obejmującym swoim zakresem miejsce rekreacji z dostawą i montażem
wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych - Załącznik nr 5 do SIWZ; b) co najmniej 1 osobą przyjmującą
obowiązki kierownika robót w branży elektrycznej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w
zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - Załącznik
nr 5 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie
dysponować do nadzorowania i kierowania pracami: a) co najmniej 1 osobą przyjmującą obowiązki
kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do PIIB, lub uprawnienia unijne równoważne z polskimi wymogami, oraz posiadającego
minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy - Załącznik nr 5 do SIWZ; b) co
najmniej 1 osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót instalacyjnych posiadającego uprawnienia do
kierowania robotami w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do PIIB, lub
uprawnienia unijne równoważne z polskimi wymogami, oraz posiadającego minimum 3-letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika robót instalacyjnych - Załącznik nr 5 do SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt
III.5) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) wypełniony Formularz cenowy zgodny w treści z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o

14-05-23 10:05

2z3

file:///H:/Asia/Przetargi/2014/Miejsce rekreacji (powtórka)/Ogłoszenie...

zapoznaniu się z treścią specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy
(jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek
ustanowienia pełnomocnika jak w pkt 9. i 10. SIWZ); 4) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(przykładowy wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ). UWAGA: Pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie
powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli Wykonawca,
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.3.1) i 2) SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, Zamawiający w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 4 Ustawy PZP, dokumentów wymienionych w pkt 8.2.6) i 7) SIWZ; 2) pisemnego zobowiązania do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (przykładowy wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ), zawierającego: zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo
w pkt III.5) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) wypełniony Formularz cenowy zgodny w treści
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o
zapoznaniu się z treścią specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy
(jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek
ustanowienia pełnomocnika jak w pkt 9. i 10. SIWZ); 4) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(przykładowy wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ). UWAGA: Pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie
powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 5) dowód
potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
8.3.1) i 2) SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy
PZP, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 1) w przypadku
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, dokumentów wymienionych w pkt 8.2.6) i
7) SIWZ; 2) pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (przykładowy wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ),
zawierającego: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; charakter stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
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W ogłoszeniu jest: IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany z środków unijnych z Inicjatywy JESSICA.
W ogłoszeniu powinno być: Inwestycja jest prowadzona w ramach projektu: Nadanie nowych funkcji
powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz
przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ. Projekt finansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy JESSICA.
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