DZP/38/382-29/14

Jastrzębie - Zdrój, 23.05.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
na Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca
rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka)

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 23.05.2014 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, działając
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
Zmiana 1
Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt 3.1. z:
„3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz
zejściem do miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka), którego obszar
wyznaczają dokumenty opisane w pkt 3.8. ppkt 1) i 2) SIWZ.”
na:
„3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz
zejściem do miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka), którego obszar
wyznaczają dokumenty opisane w pkt 3.8. ppkt 1) i 2) SIWZ.
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.”
Zmiana 2
Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 12 (Wzór umowy), w § 2 ust. 1 z:
„1. Przedmiotem umowy jest wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do
miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka), którego obszar wyznaczają dokumenty
opisane w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.”
na:

„1. Przedmiotem umowy jest wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do
miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka), którego obszar wyznaczają dokumenty
opisane w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.
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.”
Zmiana 3
Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt 3.19. z:
„3.19. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane,
- 45.21.21.40-9 - Obiekty rekreacyjne,
- 45.21.51.40-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.”
na:
„3.19. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane,
- 45.21.21.40-9 - Obiekty rekreacyjne,
- 45.21.51.40-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych;
- 45.11.10.00-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45.23.30.00-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
- 45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
- 45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45.31.53.00-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
- 45.31.10.00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45.31.11.00-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45.31.23.10-3 - Ochrona odgromowa
- 45.31.23.11-0 - Montaż instalacji piorunochronnej
- 45.31.51.00-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
- 45.31.56.00-4 - Instalacje niskiego napięcia
- 45.31.57.00-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
- 45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
- 37.53.52.00-9 - Wyposażenie placów zabaw
- 45.11.27.10-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.”.
Zmiana 4
Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt 7.2. ppkt 2a) i b) z:
„2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
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;”
na:
„2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
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;”.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 6 (Oświadczenie
o posiadaniu uprawnień).
Zmiana 5
Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt 8.1. z:
„8.1. 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.”
na:
„8.1. 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.”.
Zmiana 6
Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt 8.5. z:
„8.5. Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 231).”
na:
„8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.3. ppkt 2) SIWZ, składa dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.”.
Zmiana 7
Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt 8.8. z:
„8.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 8.5. SIWZ,
przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie
kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.”
na:

„8.8. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), przedstawione
w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”
przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii
winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.”.
Zmiana 8
Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt 27.4. z:
„27.4. Zamawiający, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy PZP, na wniosek Wykonawcy przekaże
odpłatnie SIWZ (koszt druku: 23,56 zł netto + 23%VAT).”

na:
„27.4. Zamawiający, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy PZP, na wniosek Wykonawcy przekaże
odpłatnie SIWZ (koszt druku: 24,18 zł netto + 23%VAT).”
Zmiana 9
Zamawiający zmniejsza ilość lamp oświetlenia zewnętrznego miejsca rekreacji o 10 sztuk.
W ofercie należy uwzględnić 14 lamp. W załączeniu przekazuje się przedmiar robót „oświetlenie
zew.”.
Zmiana 10
Zamawiający rezygnuje z wykonania miejsc parkingowych (postojowych) i części powierzchni
chodnika. W ofercie nie należy uwzględniać tego zakresu. W załączeniu przekazuje się przedmiar
„drogi wewnętrzne, parking, chodnik”.
Zmiana 11
Zamawiający zmniejsza ilość ławek o 2 sztuki. W ofercie należy uwzględnić 12 ławek.
W załączeniu przekazuje się rysunek z naniesionymi zmianami.
Pozostały zakres wymieniony w SIWZ nie ulega zmianie.
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP,
zmienia treść ogłoszenia.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Z poważaniem
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