
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa SPZLO w Wieliczce z przezn. na Podstawową Opiekę Zdrowotną i Ambulatoryjną

Opiekę Specjalistyczną wraz z utworz. poradni chorób zakaźnych w związku z powstaniem
zagrożeń epidemiologicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO W
WIELICZCE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350674687

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bolesława Szpunara 20

1.4.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 12 2782824

1.4.8.) Numer faksu: 12 2782824

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo.wieliczka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo.wieliczka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027874/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-06 11:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00023032/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez
zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:1. warunki dot. sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł;b) Wykonawca spełni warunek
jeżeli udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości
minimum 2 000 000,00 zł.2. warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub (i) przebudowie lub (i) rozbudowie lub (i)
nadbudowie budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w technologii budownictwa
modułowego o powierzchni użytkowej minimum 700 m2 o minimalnej wartości 1 000 000,00 zł
brutto.b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:- jedna osoba, która
będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, lub odpowiadające im
uprawnienia równoważne*.- jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży
elektrycznej, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które uprawniają do
kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, lub odpowiadające im uprawnienia
równoważne*.- jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży sanitarnej,
posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i
kanalizacyjne, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*.*Za uprawnienia równoważne
zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm)
oraz ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. Poz. 220).Zamawiający
dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót w danej branży, lub
kierownika robót w danej branży z kierownikiem robót w innej branży, jeżeli osoba ta będzie
spełniać wymagania opisane w punkcie 2. lit. b) dla każdej z tych branż.Uwaga. Jeżeli
Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez
zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:1. warunki dot. sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł;b) Wykonawca spełni warunek
jeżeli udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości
minimum 2 000 000,00 zł.2. warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem
terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną robotębudowlaną polegającą na budowie lub (i) przebudowie lub (i) rozbudowie
lub (i) nadbudowie budynku szpitalalub zakładu opieki medycznej w technologii budownictwa
modułowego (lub w technologii budownictwamodułowego z elementami technologii tradycyjnej)
o powierzchni użytkowej minimum 700 m2 o minimalnejwartości 1 000 000,00 zł brutto.b)
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skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:- jedna osoba, która będzie
pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w
odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, lub odpowiadające im uprawnienia
równoważne*.- jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej,
posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania
robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*.-
jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, posiadająca
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które
uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, lub
odpowiadające im uprawnienia równoważne*.*Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna
uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm) oraz ustawa z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. Poz. 220).Zamawiający dopuszcza łączenie
funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót w danej branży, lub kierownika robót w danej
branży z kierownikiem robót w innej branży, jeżeli osoba ta będzie spełniać wymagania opisane
w punkcie 2. lit. b) dla każdej z tych branż.Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz
wykonanych robót dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100). Wadium należy wnieść do dnia 13.04.2021 r. do godz. 10:00 i musi ono być
utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Po zmianie: 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych00/100). Wadium należy wnieść do dnia 19.04.2021 r. do godz. 10:00 i musi ono być
utrzymywanenieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-04-13 10:00

Po zmianie: 
2021-04-19 10:00
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-04-13 12:00

Po zmianie: 
2021-04-19 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-05-12

Po zmianie: 
2021-05-18
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