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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Krajowy numer
identyfikacyjny 27279082400000, ul. al. Jana Pawła II 7, 44335 Jastrzębie-Zdrój, woj.
śląskie, tel. 32 47 84 200, faks 32 47 84 506.
Adres strony internetowej (url): www.wss2.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: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: A)
w zakresie pakietu nr 1: I) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej 2
roboty budowlane o wartości 2 000 000,00 zł brutto każda w obiekcie lecznictwa
zamkniętego (np. szpital, klinika). W zakresie wymaganych co najmniej 2 robotach
budowlanej, każda z nich powinna zawierać wykonanie sali zabiegowej lub sali operacyjnej
II) dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac: a) osobą, która pełnić będzie
funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności
konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z doświadczeniem min. 5
lat na stanowisku kierownika budowy posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy, obejmujące co najmniej dwie
roboty budowlane w obiektach lecznictwa zamkniętego polegające na budowie przebudowie
lub remoncie obiektów lecznictwa zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę
operacyjną lub salę zabiegową o wartości 2 000 000,00 zł brutto każda. b) osobą, która pełnić
będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika
robót posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na
stanowisku kierownika robót, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach
lecznictwa zamkniętego polegające na budowie przebudowie lub remoncie obiektów
lecznictwa zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę operacyjną lub salę
zabiegową o wartości 2 000 000,00 zł brutto każda. c) osobą, która pełnić będzie funkcję
Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych,

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z doświadczeniem min. 5 lat na
stanowisku kierownika robót posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi na stanowisku kierownika robót, obejmujące co najmniej dwie roboty
budowlane w obiektach lecznictwa zamkniętego polegające na budowie przebudowie lub
remoncie obiektów lecznictwa zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę
operacyjną lub salę zabiegową o wartości 2 000 000,00 zł brutto każda.. B) w zakresie pakietu
nr 2: I) wykonał należycie , nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na dostawie i montażu stolarki drzwiowej o wartości 70 000,00 zł
brutto każda w obiekcie lecznictwa zamkniętego (np. szpital, klinika). II) dysponuje lub
będzie dysponować przy wykonywaniu prac: - osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika
budowy, posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika
budowy posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na
stanowisku kierownika budowy, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane o
charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane
polegające na dostawie i montażu stolarki drzwiowej o wartości 70 000 zł brutto każda w
obiekcie lecznictwa zamkniętego (np. szpital, klinika).
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: A) w zakresie
pakietu nr 1: I) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty
budowlane o wartości 1 800 000,00 zł brutto każda w obiekcie lecznictwa zamkniętego (np.
szpital, klinika). W zakresie wymaganych co najmniej 2 robotach budowlanej, każda z nich
powinna zawierać wykonanie sali zabiegowej lub sali operacyjnej II) dysponuje lub będzie
dysponować przy wykonywaniu prac: a) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika
budowy, posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika
budowy posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na
stanowisku kierownika budowy, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach
lecznictwa zamkniętego polegające na budowie przebudowie lub remoncie obiektów
lecznictwa zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę operacyjną lub salę
zabiegową o wartości 1 800 000,00 zł brutto każda. b) osobą, która pełnić będzie funkcję
Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika robót
posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika robót, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach lecznictwa
zamkniętego polegające na budowie przebudowie lub remoncie obiektów lecznictwa
zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę operacyjną lub salę zabiegową o
wartości 1 800 000,00 zł brutto każda. c) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika
robót, posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika

robót posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na
stanowisku kierownika robót, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach
lecznictwa zamkniętego polegające na budowie przebudowie lub remoncie obiektów
lecznictwa zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę operacyjną lub salę
zabiegową o wartości 1 800 000,00 zł brutto każda.. B) w zakresie pakietu nr 2: I) wykonał
należycie , nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadania o charakterze
podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
dostawie i montażu stolarki drzwiowej o wartości 60 000,00 zł brutto każda w obiekcie
lecznictwa zamkniętego (np. szpital, klinika). II) dysponuje lub będzie dysponować przy
wykonywaniu prac: - osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy
posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika budowy, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane o charakterze
podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
dostawie i montażu stolarki drzwiowej o wartości 60 000 zł brutto każda w obiekcie
lecznictwa zamkniętego (np. szpital, klinika).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1.
W ogłoszeniu jest: 1) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do
SIWZ. 2) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ. 3) dowody
należytego wykonania robót budowlanych – tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych lub ciągłych dokumenty te powinny być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wyżej
wymienionych dowodów, przedstawia on oświadczenie Wykonawcy. W przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wykazane w załączniku nr 5
do SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodu należytego wykonania tych
robót budowlanych.
W ogłoszeniu powinno być: 1) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami wraz z oświadczeniem na temat ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
2) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na

rzecz których roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ. 3) dowody
należytego wykonania robót budowlanych – tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych lub ciągłych dokumenty te powinny być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wyżej
wymienionych dowodów, przedstawia on oświadczenie Wykonawcy. W przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wykazane w załączniku nr 5
do SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodu należytego wykonania tych
robót budowlanych.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: 23/09/2016 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 26/09/2016 godzina 10:00

