
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

1.2.) Oddział zamawiającego: Szpital Nowowiejski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298070

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Nowowiejska 27

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-665

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 221165357

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnowowiejski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058350

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00041635/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.5. Wartość części (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
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3663034,89

Po zmianie: 
3197176,2

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.5. Wartość części (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
679132,98

Po zmianie: 
584532,98

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą: 
4342167,87

Po zmianie: 
3781709,18

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: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca winien się
znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej:a) na kwotę co najmniej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) – w
przypadku składania oferty na część 1,b) na kwotę co najmniej 800.000,00 zł (słownie: osiemset
tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na część 2.W przypadku składania oferty na
część 1 i 2 za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na kwotę co najmniej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).Wykonawca musi
przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.4) Zdolności technicznej lub
zawodowej:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy wskaże, że: 4.1)
Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym
okresie wykonał należycie co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu
termomodernizacji obiektu lub obiektów użyteczności publicznej o wartości: a) nie mniejszej niż
4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych) – w przypadku składania oferty na część
1,b) nie mniejszej niż 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych) – w przypadku
składania oferty na część 2.W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na część 1 i 2 za
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wystarczające Zamawiający uzna spełnienie warunku o najwyższej wartości spośród tych
części.4.2) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z poniższymi wyszczególnieniem: a) minimum jedną
osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy,b) minimum jedną
osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która
będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie swojej specjalności,c) minimum jedną osobą,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie swojej
specjalności.Powyższy warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający ustanawia taki sam zarówno dla obu części zamówienia, a więc Wykonawca
zobowiązany jest wykazać spełnienie tego warunku dla każdej z części oddzielnie.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca winien się
znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej:a) na kwotę co najmniej 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy
złotych) – w przypadku składania oferty na część 1,b) na kwotę co najmniej 700.000,00 zł
(słownie: siedemset tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na część 2.W przypadku
składania oferty na część 1 i 2 za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie przez
Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset
tysięcy złotych).Wykonawca musi przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.4) Zdolności technicznej lub zawodowej:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawca, którzy wskaże, że: 4.1) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno
zadanie polegające na wykonaniu termomodernizacji obiektu lub obiektów użyteczności
publicznej o wartości: a) nie mniejszej niż 3.500.000,00 złotych (słownie: trzy miliony pięćset
tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na część 1,b) nie mniejszej niż 700.000,00
złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na część 2.W
przypadku składania przez Wykonawcę oferty na część 1 i 2 za wystarczające Zamawiający
uzna spełnienie warunku o najwyższej wartości spośród tych części.4.2) Dysponuje osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.
posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
zgodnie z poniższymi wyszczególnieniem: a) minimum jedną osobą posiadającą aktualne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
która będzie pełniła funkcję kierownika budowy,b) minimum jedną osobą posiadającą aktualne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełniła funkcję
kierownika robót w zakresie swojej specjalności,c) minimum jedną osobą, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
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która będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie swojej specjalności.Powyższy warunek
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający ustanawia taki sam
zarówno dla obu części zamówienia, a więc Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie
tego warunku dla każdej z części oddzielnie.

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: 
2021-05-20 09:30

Po zmianie: 
2021-05-25 09:30

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

Przed zmianą: 
2021-05-20 09:45

Po zmianie: 
2021-05-25 09:45

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

Przed zmianą: 
2021-06-18

Po zmianie: 
2021-06-23
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