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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Mieszka I 33
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-011
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Optacy
E-mail: m_optacy@999.szczecin.pl 
Tel.:  +48 918884249
Faks:  +48 918884233
Adresy internetowe:
Główny adres: www.999.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie.
Numer referencyjny: 2020.14.ZP

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. 
Twardowskiego w Szczecinie.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3. Adres realizacji: ul. Twardowskiego 18, Szczecin.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych do wartości 20 % - w odniesieniu do zakresu występującego w niniejszej dokumentacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:m_optacy@999.szczecin.pl
www.999.szczecin.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Wspr
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-136520
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 203-492410
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/10/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c) dokument (dokumenty) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej 
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie niższą niż 35 000 000,00 PLN.
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające 
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej dwie inwestycje budowlane kubaturowe o wartości robót 
budowlanych nie mniejszej niż 35 000 000,00 PLN, wykonane w obiekcie użyteczności publicznej;
Uwaga:
1) W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w 
całości.
2) W przypadku, gdy wykonawca na potrzeby spełniania w/w warunku wykazuje doświadczenie nabyte przez 
siebie, lub przez podmiot, o którym mowa w art. 22a Pzp, w ramach zamówienia realizowanego wspólnie z 
innymi podmiotami na zasadach, o których mowa w art. 23 Pzp, weryfikacja spełniania warunku nastąpi w 
oparciu o doświadczenie uzależnione od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy (podmiotu), a więc jego 
faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia 
publicznego. Zgodnie z treścią wyroku z dnia 4 maja 2017 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
(sygn. C 387/14), „(...) wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy 
wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie poprzez bezpośredni udział w 
realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana jest ta 
grupa wykonawców. Wynika z tego, że wykonawca nie może polegać, do celów wymaganego przez instytucję 
zamawiającą doświadczenia, na realizacji świadczeń przez innych członków grupy wykonawców, w których 
realizacji faktycznie i konkretnie nie brał udziału.(...)”.
b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej 5 (słownie: pięciu) osób, które będą 
uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:
— osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z ważnym 
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zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiadającą (jako 
kierownik budowy) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, liczone od uzyskania 
przedmiotowych uprawnień, w tym przy realizacji przynajmniej jednej inwestycji budowlanej polegającej na 
budowie, lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót minimum 30 
000 000 PLN brutto, (przy czym funkcja ta była pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót 
budowlanych objętych odnośną umową o roboty budowlane, a Kierownik uczestniczył przy zakończeniu i 
odbiorze końcowym robót).
Powinno być:
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej 
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie niższą niż 20 000 000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, wykonawca dołącza do oferty aktualne 
na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym 
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej 
jednolitym europejskim dokumentem zamówienia lub „JEDZ”; zamawiający informuje, iż Instrukcję wypełnienia 
JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Narzędzie do sporządzania i edycji JEDZ ponadto znajduje 
się pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.
3) Wykonawca, który, na zasadach określonych w art. 22a Pzp powołuje się na zasoby innych podmiotów, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.
4) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w 
odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez zamawiającego (Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie). W takim przypadku wykonawca wskazuje w formularzu oferty: nazwę, 
numer, zakres informacji do wykorzystania oraz datę wszczęcia tego postępowania.
5) Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria selekcji, wypełnił tylko sekcję α. W takim 
przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty 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, 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
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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;
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości usług 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 tym osobami:
— minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ważnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 36 
- miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności, w tym 
w realizacji przynajmniej dwóch inwestycji polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności 
publicznej o wartości robót minimum 30 000 000 zł brutto, (przy czym funkcja ta była pełniona przez co najmniej 
połowę okresu wykonywania robót budowlanych objętych odnośną umową o roboty budowlane, a Kierownik 
uczestniczył przy zakończeniu i odbiorze końcowym robót),
— minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ważnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 36 
- miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności, w tym 
w realizacji przynajmniej dwóch inwestycji polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności 
publicznej o wartości robót minimum 30 000 000 zł brutto, (przy czym funkcja ta była pełniona przez co najmniej 
połowę okresu wykonywania robót budowlanych objętych odnośną umową o roboty budowlane, a Kierownik 
uczestniczył przy zakończeniu i odbiorze końcowym robót),
— minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót w branży telekomunikacyjnej, 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 
wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą 
min. 36-miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności,
— minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót w branży drogowej, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wraz z ważnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą min. 36-
miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności.
Powinno być:
Minimalny poziom zdolności:
a) w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej dwie inwestycje budowlane kubaturowe o 
wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł, wykonane w obiekcie użyteczności publicznej;
1) W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w 
całości.
b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej 5 (słownie: pięciu) osób, które będą 
uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:
− Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z ważnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiadającą (jako 
kierownik budowy) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, liczone od uzyskania 
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przedmiotowych uprawnień, w tym przy realizacji przynajmniej jednej inwestycji budowlanej polegającej na 
budowie, lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót minimum 30 
000 000 zł brutto, (przy czym funkcja ta była pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót 
budowlanych objętych odnośną umową o roboty budowlane, a Kierownik uczestniczył przy zakończeniu i 
odbiorze końcowym robót);
− Minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ważnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 36 
- miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności, w tym 
w realizacji przynajmniej dwóch inwestycji polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności 
publicznej o wartości robót minimum 30 000 000 zł brutto, (przy czym funkcja ta była pełniona przez co najmniej 
połowę okresu wykonywania robót budowlanych objętych odnośną umową o roboty budowlane, a Kierownik 
uczestniczył przy zakończeniu i odbiorze końcowym robót);
− Minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do 
właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 36 - miesięczne doświadczenie zawodowe 
w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności, w tym w realizacji przynajmniej dwóch inwestycji 
polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót minimum 30 
000 000 zł brutto, (przy czym funkcja ta była pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót 
budowlanych objętych odnośną umową o roboty budowlane, a Kierownik uczestniczył przy zakończeniu i 
odbiorze końcowym robót);
− Minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót w branży telekomunikacyjnej, 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 
wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą 
min. 36 – miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności;
− − Minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót w branży drogowej, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wraz z ważnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą min. 36 – 
miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
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Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


