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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny

11026815000000, ul. ul. Stępińska  19/25, 00-739  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.

Adres strony internetowej (url): www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne

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: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i

doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w

wykonywaniu: co najmniej 2 usług obejmujących zadania o charakterze podobnym do

przedmiotu zamówienia tj. polegające na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej

(wielobranżowej w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej,

elektrycznej i niskoprądowej) dla budynków spełniających przesłanki budynku użyteczności

publicznej z uwzględnieniem obiektów służby zdrowia, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) o
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powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 300 m2 dla każdej usługi oddzielnie, na podstawie,

których podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane, uzyskały prawomocne decyzje

pozwolenia na budowę; co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji

projektowej (wielobranżowej) obejmującej między innymi gazy medyczne, instalacje

teletechniczne i niskoprądowe, przeciwpożarowe, wentylację mechaniczną i klimatyzację,

technologię medyczną z wyposażeniem dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą w

zakresie lecznictwa szpitalnego w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia – Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu

prac: 1) Osobą, która będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta – Kierownika Zespołu,

posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów; 2) Osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta

branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania w

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów; 3) Osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży instalacyjnej, posiadającą

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez

ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 4) Osobą, która będzie pełnić funkcję

Projektanta branży elektrycznej i elektroenergetycznej, posiadającą uprawnienia do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
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elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. 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

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał

odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych w wykonywaniu: co najmniej 2 usług obejmujących zadania o charakterze

podobnym do przedmiotu zamówienia tj. polegające na opracowaniu pełnej dokumentacji

projektowej (wielobranżowej w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjno-

budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej) dla budynków spełniających

przesłanki budynku użyteczności publicznej z uwzględnieniem obiektów służby zdrowia,

zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 300

m2 dla każdej usługi oddzielnie, na podstawie, których podmioty na rzecz których usługi

zostały wykonane, uzyskały prawomocne decyzje pozwolenia na budowę; co najmniej 1

usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej (wielobranżowej)

obejmującej między innymi gazy medyczne, instalacje teletechniczne i niskoprądowe,

przeciwpożarowe, wentylację mechaniczną i klimatyzację, technologię medyczną z

wyposażeniem dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą w zakresie lecznictwa

szpitalnego w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert,
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia – Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac:

1) Osobą, która będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta – Kierownika Zespołu,

posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) Osobą, która będzie pełnić

funkcję Projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą uprawnienia do

projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów; 3) Osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta

branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów; 4) Osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży elektrycznej i

elektroenergetycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 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
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