
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Myślenicach dla potrzeb

Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z
Pododdziałem Udarowym - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

1.2.) Oddział zamawiającego: spzozmyslenice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300570

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szpitalna 2

1.4.2.) Miejscowość: Myślenice

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-400

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpitalmyslenice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalmyslenice.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: 2022/BZP 00026434

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00340875/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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: 
Zdolność techniczna:
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej:

a) jedną robotę budowlaną i/lub zamówienie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj
obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie i/lub odbudowie i/lub budowie Oddziału
Szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 450 m2 i wartości robót budowlanych co
najmniej 2.500.000,00 zł. brutto, obejmującej co najmniej:
1. Branżę ogólnobudowlaną i/lub konstrukcyjno – budowlaną,
2. Instalacje elektryczne, 
3. Instalacje gazów medycznych 
4. Instalację wentylacji i klimatyzacji
5. Zagospodarowanie terenu.

b) co najmniej jedną robotę budowlaną i/lub zamówienie polegające na wykonaniu budowy i/lub
przebudowy i/lub odbudowy i/lub rozbudowy i/lub nadbudowy obiektu użyteczności publicznej o
kubaturze co najmniej 3500m3 i wartości co najmniej 5.000.000,00 zł. brutto

Zdolność zawodowa: 
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które
będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobami posiadającymi uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, aktualne zaświadczenie o
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy tj.:

a) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), aktualne zaświadczenie o
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, a także specjalistyczną wiedzę i
doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, oraz pełnił funkcję kierownika
budowy i/lub kierownika robót przy ukończonych i oddanych do użytkowania robotach
budowlanych, polegających na :
1. budowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto.
i
2. wykonaniu robót budowlanych na czynnym obiekcie szpitalnym 

b) Kierownik robót o specjalności sanitarnej posiadający: 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), aktualne
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, a także specjalistyczną
wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

c) Kierownik robót o specjalności elektrycznej posiadający: 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów) w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem,
aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, a także
specjalistyczną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
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Zamawiający akceptuje inne uprawnienia, np. wydane na podstawie obowiązujących przepisów
z dnia wydania i/lub wydane zgodnie z przepisami dotyczącymi uznawania uprawnień na terenie
Unii Europejskiej i/lub na podstawie innych szczególnych przepisów.

Po zmianie: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną lub roboty budowlane,
realizowane na Oddziałach Szpitalnych (np. w formie przebudowy i/lub rozbudowy i/lub
nadbudowy i/lub odbudowy i/lub budowy) o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 450 m2 i
łącznej wartości wykonanych robót w kwocie co najmniej 2.500.000,00 zł. brutto i obejmujących
swoim zakresem co najmniej branżę ogólnobudowlaną i/lub konstrukcyjno – budowlaną,
instalacje elektryczne, instalacje gazów medycznych oraz instalację wentylacji i klimatyzacji.

Zdolność zawodowa: 
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które
będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobami posiadającymi uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, aktualne zaświadczenie o
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy tj.:

a) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), aktualne zaświadczenie o
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, a także specjalistyczną wiedzę i
doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, oraz pełnił funkcję kierownika
budowy i/lub kierownika robót przy ukończonych i oddanych do użytkowania robotach
budowlanych, polegających na :
1. budowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto.
i
2. wykonaniu robót budowlanych na czynnym obiekcie szpitalnym 

b) Kierownik robót o specjalności sanitarnej posiadający: 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), aktualne
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, a także specjalistyczną
wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

c) Kierownik robót o specjalności elektrycznej posiadający: 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów) w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem,
aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, a także
specjalistyczną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający akceptuje inne uprawnienia, np. wydane na podstawie obowiązujących przepisów
z dnia wydania i/lub wydane zgodnie z przepisami dotyczącymi uznawania uprawnień na terenie
Unii Europejskiej i/lub na podstawie innych szczególnych przepisów.
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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: 
2022-01-20 12:30

Po zmianie: 
2022-01-25 12:30

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

Przed zmianą: 
2022-01-20 13:10

Po zmianie: 
2022-01-25 13:10

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

Przed zmianą: 
2022-02-18

Po zmianie: 
2022-02-23
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