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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 000311510,
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 120 21, e-mail:
zp@szpital-zakopane.pl, faks 182 015 351.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-zakopane.pl
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:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie, tj.
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, modernizacji, remontu,
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynku, których wartość wynosiła minimum 200.000,00
zł brutto każda (słownie złotych: dwieście tysięcy). 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
dysponuje osobą/osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany
personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia, tj.: osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –
Kierownik budowy, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz wykazujące się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
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
Informacje dodatkowe: UWAGA - Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach
wymaganego warunku doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony: - samodzielnie przez wykonawcę,
lub - przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoje doświadczenie na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, lub - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Ponadto
zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wymagane roboty są częścią większych zamówień dotyczących
szerszego zakresu prac, należy podać tylko wartość robót dotyczących wymaganego przez zamawiającego
zakresu i tylko takie roboty należy wymienić. Do przeliczenia na PLN (polski złoty) wartości wskazanych w
dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w
walutach innych niż PLN, dokona się przeliczenia waluty według tabeli kursów średnich opublikowanych przez
Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeśli w tym dniu kursu nie
ogłoszono, to według kursu ostatnio przed tą datą ogłoszonego. UWAGA - Zamawiający określając wymogi
dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
uprawnienia wydane obywatelom państw europejskiego obszaru gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 220).
W ogłoszeniu powinno być:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie, tj.
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, modernizacji, remontu,
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynku, których wartość wynosiła minimum 140.000,00
zł brutto każda (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy). 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
dysponuje osobą/osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany
personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia, tj.: osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –
Kierownik budowy, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz wykazujące się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
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
Informacje dodatkowe: UWAGA - Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach
wymaganego warunku doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony: - samodzielnie przez wykonawcę,
lub - przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoje doświadczenie na zasadach

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, lub - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Ponadto
zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wymagane roboty są częścią większych zamówień dotyczących
szerszego zakresu prac, należy podać tylko wartość robót dotyczących wymaganego przez zamawiającego
zakresu i tylko takie roboty należy wymienić. Do przeliczenia na PLN (polski złoty) wartości wskazanych w
dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w
walutach innych niż PLN, dokona się przeliczenia waluty według tabeli kursów średnich opublikowanych przez
Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeśli w tym dniu kursu nie
ogłoszono, to według kursu ostatnio przed tą datą ogłoszonego. UWAGA - Zamawiający określając wymogi
dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
uprawnienia wydane obywatelom państw europejskiego obszaru gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 220).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest:
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że
wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, modernizacji, remontu, przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynków, których wartość wynosiła minimum 200.000,00 zł brutto
każda (słownie złotych: dwieście tysięcy), 2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w składanym wykazie wykaże, że
dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel,
posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia, tj.: a) Osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –
Kierownik budowy lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz wykazujące się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
W ogłoszeniu powinno być:
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że
wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, modernizacji, remontu, przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynków, których wartość wynosiła minimum 140.000,00 zł brutto
każda (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy), 2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonego według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w składanym wykazie
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany
personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia, tj.: a) Osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych – Kierownik budowy lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wykazujące się przynależnością do właściwej izby
samorządu zawodowego.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-12, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-17, godzina: 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07 sierpnia 2020 roku, które to zostało zamieszczone w
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 540147968-N-2020 z dnia 07 sierpnia 2020 roku.
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