
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach przy ul. Fitelberga 71.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270151110

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powstańców 52

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-024

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wpr@wpr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wpr.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: 2022/BZP 00347444/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14 12:17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00339922/01

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:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący:
Zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże:
- co najmniej 2 roboty budowlane na czynnym budynku ochrony zdrowia o wartości każdej roboty w ramach jednej umowy,
na kwotę nie mniejszą niż 2 900 000,00 zł brutto,
- co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie wyburzeń, o wartości każdej roboty w ramach jednej umowy, na kwotę nie
mniejszą niż 950 000 zł brutto,
- co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie infrastruktury zewnętrznej obejmującej nawierzchnie brukowe oraz instalacje
zewnętrzne o wartości każdej roboty w ramach jednej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł brutto.
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli skieruje do realizacji
zamówienia:
- kierownika budowy/robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń posiadającego doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi na co najmniej jednej robocie
budowlanej na czynnym budynku ochrony zdrowia 
o wartości robót min. 2 000 000 zł brutto,
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności elektrycznej bez ograniczeń,
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności w zakresie instalacji sanitarnych
wentylacyjnych bez ograniczeń,
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-kierownika zespołu projektowego z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
-rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Po zmianie: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący:
Zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże:
- co najmniej 2 roboty budowlane na czynnym budynku ochrony zdrowia o wartości każdej roboty w ramach jednej umowy,
na kwotę nie mniejszą niż 2 900 000,00 zł brutto,
- co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie wyburzeń, o wartości każdej roboty w ramach jednej umowy, na kwotę nie
mniejszą niż 180 000,00 zł brutto,
- co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie infrastruktury zewnętrznej obejmującej nawierzchnie brukowe oraz instalacje
zewnętrzne o wartości każdej roboty w ramach jednej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł brutto.
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli skieruje do realizacji
zamówienia:
- kierownika budowy/robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń posiadającego doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi na co najmniej jednej robocie
budowlanej na czynnym budynku ochrony zdrowia 
o wartości robót min. 2 000 000 zł brutto,
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności elektrycznej bez ograniczeń,
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności w zakresie instalacji sanitarnych
wentylacyjnych bez ograniczeń,
-kierownika zespołu projektowego z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
-rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

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: 
2022-09-27 10:00

Po zmianie: 
2022-09-28 09:00

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

Przed zmianą: 
2022-09-27 10:15

Po zmianie: 
2022-09-28 09:15

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

Przed zmianą: 
2022-10-26

Po zmianie: 
2022-10-27
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