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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie: Budowa skrzydła B budynku
ginekologii wraz z łącznikiem (dokończenie budowy).
Ogłoszenie nr 540068262-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529927-N-2019
Data: 26/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny
28890000000000, ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo
Polska, tel. 914 661 086, e-mail zamowienia@spsk2-szczecin.pl, faks 914 661 113.
Adres strony internetowej (url): www.spsk2-szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: - znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, tj.: 1..1.1. posiadają środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion złotych
00/100). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy mogą spełniać wyżej określony warunek łącznie, z
tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł (słownie
złotych: pięćset tysięcy 00/100). Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww.
warunku, wykonawca i podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca mogą spełniać ww. warunek
łącznie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wyżej wymienionych podmiotów powinien posiadać środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy
00/100). 1..1.2. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych na sumę gwarancyjną nie niższą niż
5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
mogą spełniać wyżej określony warunek łącznie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych na
sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.500.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100). Jeżeli
wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci, na
którego zasoby powołuje się wykonawca mogą spełniać ww. warunek łącznie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej
jeden z wyżej wymienionych podmiotów powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 2.500.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100). Informacje
dodatkowe 3.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu,
tj.: 3.2.1. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa
ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3.2.2. dokumentu/dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub
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kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: - znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, tj.: 1..1.1. posiadają środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych
00/100). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy mogą spełniać wyżej określony warunek łącznie, z
tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 250.000,00 zł (słownie
złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w
zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca mogą spełniać
ww. warunek łącznie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wyżej wymienionych podmiotów powinien
posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 50.000,00 zł (słownie złotych:
pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 1..1.2. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100). W przypadku składania oferty
wspólnej wykonawcy mogą spełniać wyżej określony warunek łącznie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w
zakresie robót budowlanych na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.500.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony
pięćset tysięcy 00/100). Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku,
wykonawca i podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca mogą spełniać ww. warunek łącznie, z
tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wyżej wymienionych podmiotów powinien być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w
zakresie robót budowlanych na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.500.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony
pięćset tysięcy 00/100). Informacje dodatkowe 3.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia
warunków udziału w postępowaniu, tj.: 3.2.1. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty
wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach
konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3.2.2. dokumentu/dokumentów potwierdzających, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach
konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający wprowadza dodatkowe kody CPV: - 71200000-0 71320000-7 - 39717200-3

………………………………..
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
PODPIS W ORYGINALE

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka
Tel. 91 466 10 86

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

