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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

budowa skrzydła B budynku ginekologii wraz z łącznikiem (dokończenie budowy). 

 

Ogłoszenie nr 540120035-N-2019 z dnia 14-06-2019 r.  

Szczecin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 555017-N-2019  

Data: 31/05/2019  

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: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Posiadają zdolności techniczne lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, tj.: 1..1.1. posiadają doświadczenie w realizacji robót 

podobnych, tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w 

okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej jedno zamówienie podobne polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie – w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) - 

budynku służby zdrowia (w tym sale chorych) o kubaturze co najmniej 1000 m3 wraz z wykonaniem instalacji i 

urządzeń technicznych, o wartości ww. robót budowlanych nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa 

miliony 00/100) brutto i w ramach tego zamówienia wykonali łącznie co najmniej następujące zakresy prac: - roboty 

ziemne przygotowawcze pod fundamenty konstrukcji budowli i wykonanie przyłączy sieci mediów zewnętrznych 

(wody, prądu, gazu); - roboty konstrukcyjno – budowlane w tym wykonywanie konstrukcji monolitycznej oraz 

konstrukcji stropów i schodów żelbetowych; - roboty murarskie, w tym murowanie ścian lub obudowy konstrukcji 

żelbetowych; - roboty izolacyjne termiczne, akustyczne i hydroizolacyjne; - wykończenia zewnętrzne, w tym pokrycia 

dachów, obróbki blacharskie; - stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, 

ogrodzenia stalowe itp.), montaż stolarki okiennej PCV; - stolarkę drzwiową; - elewacja; - wykończenia wewnętrzne, 

w tym podkłady, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje termiczne, izolacje przeciwdźwiękowe, 

posadzki ceramiczne, układanie wykładzin PCV itp.; - roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, w tym 

wykonanie zasilania, montażu i instalacji rozdzielnic, instalacji logicznej (teleinformatycznej) - instalacje 

wewnętrzne, w tym wykonanie instalacji wod.-kan., c.o. c.w.u., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż 

instalacji wody lodowej; - instalacje zewnętrzne, a w szczególności roboty montażowe polegające na układaniu rur 

teletechnicznych, wykonanie instalacji sieci sanitarnej i deszczowej wraz montażem studzienek kanalizacyjnych. W 

przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek 
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powinien być spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w 

zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie. 1..1.2. dysponują lub będą 

dysponowali potencjałem technicznym w postaci osób (wyznaczonych imiennie do realizacji zamówienia), 

legitymujących się co najmniej kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do stanowisk, jakie 

zostaną im powierzone, określonymi poniżej: 1..1.2.1. dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą 

pełniącą funkcję kierownika budowy: - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz - posiadającej co najmniej 5 (pięcio) letnie 

doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 1..1.2.2. dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą pełniącą 

funkcję kierownika robót branży sanitarnej: - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branży 

sanitarnej oraz - posiadającą co najmniej 5 (pięcio) letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w 

zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, 1..1.2.3. dysponują lub będą dysponowali co 

najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót branży elektroenergetycznej i teletechnicznej: - posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branży elektroenergetycznej oraz - posiadającą co najmniej 5 

(pięcio) letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi w branży elektroenergetycznej; W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli 

wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą 

spełnić ww. warunek łącznie; 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: Tak Informacje dodatkowe: 

Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, tj.: 1. wykazu robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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, zgodnego z Załącznikiem nr 3 do 

formularza oferty, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej 

wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz robót budowlanych należy złożyć 

w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. 

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do formularza oferty; W przypadku składania oferty 

wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3. 

Oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, o których 

mowa w Rozdziale VI, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty.  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Posiadają zdolności 

techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, tj.: 1..1.1. posiadają doświadczenie w 

realizacji robót podobnych, tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką 

budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie podobne polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub 

przebudowie – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1332 ze zm.) – obiektu użyteczności publicznej w zakresie wielobranżowym, o kubaturze co najmniej 1000 m3 wraz z 

wykonaniem instalacji i urządzeń technicznych, o wartości ww. robót budowlanych nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł 

(słownie złotych: dwa miliony 00/100) brutto i w ramach tego zamówienia wykonali łącznie co najmniej następujące 

zakresy prac: - roboty konstrukcyjno – budowlane w tym wykonywanie konstrukcji monolitycznej oraz konstrukcji 

stropów i schodów żelbetowych; - roboty murarskie, w tym murowanie ścian lub obudowy konstrukcji żelbetowych; - 

roboty izolacyjne termiczne, akustyczne i hydroizolacyjne; - wykończenia zewnętrzne, w tym pokrycia dachów, 

obróbki blacharskie; - stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, ogrodzenia stalowe 

itp.), montaż stolarki okiennej PCV; - stolarkę drzwiową; - elewacja; - wykończenia wewnętrzne, w tym podkłady, 

izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje termiczne, izolacje przeciwdźwiękowe, posadzki ceramiczne, 

układanie wykładzin PCV itp.; - roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, w tym wykonanie zasilania, montażu 

i instalacji rozdzielnic, instalacji logicznej (teleinformatycznej) - instalacje wewnętrzne, w tym wykonanie instalacji 

wod.-kan., c.o. c.w.u., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż instalacji wody lodowej; - instalacje 

zewnętrzne, a w szczególności roboty montażowe polegające na układaniu rur teletechnicznych, wykonanie instalacji 

sieci sanitarnej i deszczowej wraz montażem studzienek kanalizacyjnych. W przypadku składania oferty przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez 



strona 3 / 3 

wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, 

wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie. 1..1.2. dysponują lub będą dysponowali potencjałem 

technicznym w postaci osób (wyznaczonych imiennie do realizacji zamówienia), legitymujących się co najmniej 

kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, 

określonymi poniżej: 1..1.2.1. dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika 

budowy: - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej oraz - posiadającej co najmniej 5 (pięcio) letnie doświadczenie zawodowe (od daty 

uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

1..1.2.2. dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót branży 

sanitarnej: - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej oraz - posiadającą co 

najmniej 5 (pięcio) letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi w branży sanitarnej, 1..1.2.3. dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję 

kierownika robót branży elektroenergetycznej i teletechnicznej: - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi branży elektroenergetycznej oraz - posiadającą co najmniej 5 (pięcio) letnie doświadczenie zawodowe 

(od daty uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży elektroenergetycznej; W 

przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek 

powinien być spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w 

zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie; 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: Tak Informacje dodatkowe: Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia 

warunków udziału w postępowaniu, tj.: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich pięciu 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, zgodnego z Załącznikiem nr 3 do formularza oferty, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden 

wspólny ww. wykaz. Wykaz robót budowlanych należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, 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, zgodnie z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 4 do formularza oferty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. 

wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3. Oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie posiadają 

wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, o których mowa w Rozdziale VI, zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do formularza oferty.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-

17, godzina: 09:30,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 

2019-06-21, godzina: 09:30,  

 

Z poważaniem 
 

    PODPIS W ORYGINALE 

 

 

 


