
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Numer ogłoszenia: 199930 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 187736 - 2014 data 03.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 
66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 
 W ogłoszeniu jest: -Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat, przed 

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania co 
najmniej 2 robót polegających na pracach remontowych ogólnobudowlanych o wartości 2.000.000 zł brutto każda - 
udokumentowanych dowodem potwierdzającym, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi 
na podstawie załączonego do oferty wykazu i dowodów zawartego w pkt. III.4.1 ogłoszenia, metodą spełnia/nie 
spełnia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu
lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
wykonania co najmniej 2 robót polegających na pracach remontowych ogólnobudowlanych o wartości 2.000.000 zł 
brutto każda - udokumentowanych dowodem potwierdzającym, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2. Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie wykonania co najmniej 2 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem dźwigu szpitalnego o wartości 
250.000 zł brutto każda z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocenę 
spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu i 
dowodów zawartego w pkt. III.4.1 ogłoszenia, metodą spełnia/nie spełnia.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). 
 W ogłoszeniu jest: dysponują osobą/ami (1 osobą z min 5 - letnim doświadczeniem) posiadającą/ymi uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, - dysponują 
osobą/ami (z min 2 - letnim doświadczeniem) posiadającą/ymi niezbędne uprawnienia do wykonywania instalacji: 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, c.o. gazów medycznych elektrycznych i teletechnicznych
dżwigowych oraz przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczonymi od odpowiedzialności 
cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) Ocenę spełniania warunku udziału w 
postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób oraz oświadczenia 
zawartego w pkt. III.4.1 ogłoszenia, metodą spełnia/nie spełnia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: dysponują osobą/ami (1 osobą z min 5 - letnim doświadczeniem) posiadającą/ymi 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, - 
dysponują osobą/ami (z min 2 - letnim doświadczeniem) posiadającą/ymi niezbędne uprawnienia do wykonywania 
instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, c.o. gazów medycznych elektrycznych i 
teletechnicznych oraz przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczonymi od 
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) Ocenę spełniania warunku 
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób oraz 
oświadczenia zawartego w pkt. III.4.1 ogłoszenia, metodą spełnia/nie spełnia.. 
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 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1). 
 W ogłoszeniu jest: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i  wartości,  daty i  miejsca wykonania oraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykaz osób,
które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez  nie
czynności,  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami;  -  oświadczenie,  że  osoby,  które  będą
uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek
posiadania takich uprawnień; - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia; - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów,  zasobami  których  będzie  dysponował  wykonawca:  -  informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy
oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;. 

 W ogłoszeniu powinno być: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; -
Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dowodami są: A) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; B) w
przypadku  zamówień  na  roboty  budowlane  -  inne  dokumenty-  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt A). C) w przypadku zamówień
na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej. - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia,  a  także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie  do
dysponowania  tymi  osobami;  -  oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,
posiadają  wymagane uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień;  -  informację
banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  -
opłaconą polisę,  a  w przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca
powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt
4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których
będzie  dysponował  wykonawca:  -  informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia;  -  opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument
potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;. 
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 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014

godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913
Kraków, Pawilon C - I Piętro ... 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.06.2014 godzina  10:00,  miejsce:  w Kancelarii  Szpitala  Specjalistycznego im.  Stefana Żeromskiego  SP ZOZ w
Krakowie, 31-913 Kraków, Pawilon C - I Piętro ... 

  Zatwierdził  
Kierownik Zamawiającego 

Dr med. Zbigniew  J. Król

Kraków, dnia 12.06.2014 r.
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