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Ogłoszenie nr 540009401-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Jasło:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 501498-N-2020
Data: 09/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 37044448600000, ul. ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło, woj.
podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 437 500, e-mail szpital@szpital.jaslo.pl, faks 134 468 322.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.jaslo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy: 5.1. Spełniają warunki udziału w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca: 5.1.1. wykonał w okresie ostatnich
trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub rozbudowy
obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1000 m², dla którego uzyskano prawne pozwolenie na
budowę; 5.1.2. dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: 5.1.2.1. minimum jedną
osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - projektant odpowiedzialny za cały projekt budowlany,
która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała (rozumiane jako osoba pełniąca funkcję
projektanta odpowiedzialnego za cały projekt budowlany) co najmniej dwa projekty w zakresie dokumentacji budowlanej i
projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o pow. użytkowej
każdy min. 1000 m2; 5.1.2.2. minimum jedną osobą, która posiada, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co
najmniej dwa projekty w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy lub
przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o pow. użytkowej każdy min. 1000 m2; 5.1.2.3. minimum
jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociągowych kanalizacyjnych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem
zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej,
projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o pow. użytkowej
każdy min. 1000 m2; 5.1.2.4. minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była
członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania dokumentacji
budowlanej projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o pow.
użytkowej każdy min. 1000 m2; 5.1.2.5. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych uznaje uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a
także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) oraz na
zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie Informacje dodatkowe: 5.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP. 5.1.4. W
odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej w pkt 5.1.3. SIWZ, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 5.1.5.1.
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 5.1.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy: 5.1. Spełniają warunki udziału w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca: 5.1.1. wykonał w okresie
ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub
rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1000 m², dla którego uzyskano prawne
pozwolenie na budowę; 5.1.2. dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: 5.1.2.1.
minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - projektant odpowiedzialny za
cały projekt budowlany, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała (rozumiane
jako osoba pełniąca funkcję projektanta odpowiedzialnego za cały projekt budowlany) co najmniej dwa projekty w
zakresie dokumentacji budowlanej i projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu
użyteczności publicznej o pow. użytkowej każdy min. 1000 m2; 5.1.2.2. minimum jedną osobą, która posiada,
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania dokumentacji
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budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o
pow. użytkowej każdy min. 1000 m2; 5.1.2.3. minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w
specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych i w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co
najmniej dwa projekty w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy lub
przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o pow. użytkowej każdy min. 1000 m2; 5.1.2.4.
minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była
członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania dokumentacji
budowlanej projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o
pow. użytkowej każdy min. 1000 m2; 5.1.2.5. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych uznaje uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z
późn. zm.) oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Zamawiający
wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 5.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w
art. 22a PZP. 5.1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. 5.1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa
powyżej w pkt 5.1.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego: 5.1.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 5.1.5.2. zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których
mowa w pkt 5.1 SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: 6.4.1.1.1. Wykazu usług, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ, wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
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okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu usług będzie przekazany przez
Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 6.4. SIWZ. 6.4.1.1.2. Wykazu osób, o których mowa w
pkt. 5.1.2 SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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. Wzór wykazu osób będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z
wezwaniem, o którym mowa w pkt. 6.4. SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 6.4.1.1.1. Wykazu usług, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ, 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 przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów inne dokumenty. Wzór wykazu usług będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o
którym mowa w pkt. 6.4. SIWZ. 6.4.1.1.2. Wykazu osób, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub 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.
Wzór wykazu osób będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 6.4. SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2020-01-23, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-27, godzina: 12:00,
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