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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 377428 - 2016

Data: 30/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A., Krajowy numer identyfikacyjny 63455243800000, ul. ul. Kraszewskiego  11, 62041   Puszczykowo, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8984094, 8984000, e-mail przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl, faks 618 984 056.

Adres strony internetowej (url): www.szpitalwpuszczykowie.com.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:
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Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: c) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane w czynnym obiekcie zakładu opieki

medycznej w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych na kwotę minimum 9 mln zł

netto każda, w tym jedną polegająca na budowie, przebudowie, rozbudowie bloku operacyjnego wraz z dostawą wyrobów medycznych i montażem specjalistycznej

budowy panelowej ścian i sufitów; d) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.: -

Kierownik budowy – uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 5-letnim doświadczeniem od dnia nadania

uprawnień, który pełnił lub pełni funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji w czynnym całodobowo budynku Szpitala lub zakładu opieki

medycznej w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych w zakresie robót konstrukcyjno-

montażowych, wykończeniowych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazów medycznych; - Kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 3 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, który

pełnił lub pełni funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji w czynnym całodobowo

budynku Szpitala lub zakładu opieki medycznej w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów

budowlanych w zakresie robót konstrukcyjno-montażowych, wykończeniowych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazów medycznych, - Kierownik robót budowlanych

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień,

który pełnił lub pełni funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji w czynnym

całodobowo budynku Szpitala lub zakładu opieki medycznej w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Obiektów budowlanych w zakresie robót konstrukcyjno-montażowych, wykończeniowych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazów medycznych - kadrą pracowniczą,

minimum 20 osób z których każda ze wskazanych brała udział przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej wskazanej przez Wykonawcę. 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

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: c) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane w czynnym obiekcie zakładu

opieki medycznej w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych na kwotę minimum 9 mln

zł netto każda, w tym jedną polegająca na budowie, przebudowie, rozbudowie bloku operacyjnego wraz z dostawą wyrobów medycznych i montażem specjalistycznej

budowy panelowej ścian i sufitów; d) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.: -

Kierownik budowy – uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 5-letnim doświadczeniem od dnia nadania

uprawnień, który pełnił lub pełni funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji w czynnym całodobowo budynku Szpitala lub zakładu opieki

medycznej w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych - Kierownik robót budowlanych

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 3 letnim

doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, który pełnił lub pełni funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych przy realizacji co

najmniej jednej inwestycji w czynnym całodobowo budynku Szpitala lub zakładu opieki medycznej w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych , - Kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych z minimum 3 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, który pełnił lub pełni funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie

instalacji elektrycznych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji w czynnym całodobowo budynku Szpitala lub zakładu opieki medycznej w rozumieniu rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych - kadrą pracowniczą, minimum 20 osób z których każda ze wskazanych

brała udział przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej wskazanej przez Wykonawcę. 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

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: a. dokumenty na potwierdzenie, że oferowane urządzenia są dopuszczone do obrotu i użytkowania zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie

z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. Z 2010 Nr 107 poz. 679 wraz z późn. zm,. ) oraz dokumenty na potwierdzenie dopuszczenia do obrotu i
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użytkowania stosownie do klasy wyroby medycznego ( wpis/ zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, CE, deklaracja zgodności ) - zgodnie z wymaganiami

określonymi szczegółowo w załączniku nr 3 Parametry techniczne, b. foldery/ulotki/instrukcje obsługi potwierdzające cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia –

zgodnie z wymaganiami określonymi szczegółowo w załączniku nr 3 Parametry techniczne

W ogłoszeniu powinno być: a. dokumenty na potwierdzenie, że oferowane urządzenia są dopuszczone do obrotu i użytkowania zgodnie z wymaganiami określonymi

w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. Z 2010 Nr 107 poz. 679 wraz z późn. zm,. ) oraz dokumenty na potwierdzenie dopuszczenia do obrotu i

użytkowania stosownie do klasy wyroby medycznego ( wpis/ zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, CE, deklaracja zgodności ) - zgodnie z wymaganiami

określonymi szczegółowo w załączniku nr 3 Parametry techniczne, b. foldery lub ulotki lub instrukcje obsługi potwierdzające cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia

– zgodnie z wymaganiami określonymi szczegółowo w załączniku nr 3 Parametry techniczne

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: 25/01/2017, godzina: 13:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30/01/2017, godzina: 09:00,
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