
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach projektu pn:

„Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281098840

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Komeńskiego 35

1.4.2.) Miejscowość: Elbląg

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiejski.elblag.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SPZOZ

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230249/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-29 12:59

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00227809/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

4) dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej koncesja MSWiA na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodni z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz . U. z
2014 r., poz. 1099 z póżn.zm) o ochronie osób i mienia

5) wykaz wykonanych należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu*) na inwestycjach o łącznej
wartości nie niższej niż 15 000 000,00 PLN brutto przy budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami i
urządzeniami oraz zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji budowlanych kubaturowych. Przedmiotowy wykaz należy złożyć
w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Do wykazu usług należy dołączyć potwierdzenia, że usługi te
zostały wykonane należycie.

6) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:
a) Koordynatora Projektu, który okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, pełnił funkcję Koordynatora Projektu*) na min. 2 inwestycjach budowlanych
kubaturowych.
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*) w przypadku użycia innego określenia niż „Koordynator Projektu” dotyczącego wykonanych usług, zakres zrealizowanych
usług musi w swoim zakresie zawierać co najmniej:
- nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania,
- nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
- sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania przepisów ustawy Pzp.
b) Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń z wykształceniem wyższym technicznym i co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako inspektor
nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych oraz posiada uprawnienia i
doświadczenie oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1446), tj.: posiada doświadczenie co najmniej 18 miesięczne w kierowaniu robotami budowlanymi
prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych,
c) Inspektora nadzoru branży sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 5 letnim
doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych,
d) Inspektora nadzoru branży elektroenergetycznej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 5 letnim
doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych,
e) Inspektora nadzoru branży teletechnicznej z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
f) Inspektora nadzoru branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadający
wykształcenie techniczne z co najmniej 3 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy nadzorowaniu
robót drogowych.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ

Po zmianie: 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

4) wykaz wykonanych należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu*) na inwestycjach o łącznej
wartości nie niższej niż 15 000 000,00 PLN brutto przy budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami i
urządzeniami oraz zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji budowlanych kubaturowych. Przedmiotowy wykaz należy złożyć
w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Do wykazu usług należy dołączyć potwierdzenia, że usługi te
zostały wykonane należycie.

5) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:
a) Koordynatora Projektu, który okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, pełnił funkcję Koordynatora Projektu*) na min. 2 inwestycjach budowlanych
kubaturowych.
*) w przypadku użycia innego określenia niż „Koordynator Projektu” dotyczącego wykonanych usług, zakres zrealizowanych
usług musi w swoim zakresie zawierać co najmniej:
- nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania,
- nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
- sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania przepisów ustawy Pzp.
b) Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń z wykształceniem wyższym technicznym i co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako inspektor
nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych oraz posiada uprawnienia i
doświadczenie oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1446), tj.: posiada doświadczenie co najmniej 18 miesięczne w kierowaniu robotami budowlanymi
prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych,
c) Inspektora nadzoru branży sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 5 letnim
doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych,
d) Inspektora nadzoru branży elektroenergetycznej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 5 letnim
doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych,
e) Inspektora nadzoru branży teletechnicznej z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
f) Inspektora nadzoru branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadający
wykształcenie techniczne z co najmniej 3 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy nadzorowaniu
robót drogowych.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ

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
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Przed zmianą: 
2022-07-06 09:00

Po zmianie: 
2022-07-08 09:00

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

Przed zmianą: 
2022-07-06 09:05

Po zmianie: 
2022-07-08 09:05

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

Przed zmianą: 
2022-08-04

Po zmianie: 
2022-08-06
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