
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 18150-2016 z dnia 2016-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej pełnobranżowej. 

Zamówienie dotyczy wykonania budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej pełnobranżowej dla 

zamierzenia inwestycyjnego polegającego na...

Termin składania ofert: 2016-02-05 

Numer ogłoszenia: 29728 - 2016; data zamieszczenia: 10.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18150 - 2016 data 27.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. małopolskie, tel. 

12 4252842, fax. 12 4251228.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

05.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 

22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 10.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 16.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. 

Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 10.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku. W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 

ust. 1 ustawy, w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, należycie wykonali co najmniej: a) jeden projekt budowy bloków operacyjnych, w zakres 

którego weszły minimum 3 sale operacyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, Oddziałem 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią o powierzchni użytkowej minimum 

1000 m2; b) jeden projekt budowy lub przebudowy obiektu dla potrzeb usług medycznych - szpital, o 

powierzchni użytkowej minimum 3000 m2. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana o dokumenty wskazane w ogłoszeniu poniżej.
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W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku. W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 

22 ust. 1 ustawy, w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, należycie wykonali co najmniej: a) jeden projekt budowy / przebudowy bloków operacyjnych, 

w zakres którego weszły minimum 3 sale operacyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, 

Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią o powierzchni użytkowej 

minimum 1000 m 2; b) jeden projekt budowy lub przebudowy obiektu dla potrzeb usług medycznych - 

szpital, o powierzchni użytkowej minimum 3000 m2. Ocena spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana o dokumenty wskazane w ogłoszeniu poniżej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).

W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku. W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności dysponują osobą/osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, posiadającą/ymi kwalifikacje - uprawnienia: a) minimum jedną osobą posiadającą 

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą 

doświadczenie przy wykonaniu co najmniej 2 projektów budowy bloku operacyjnego/przebudowy 

obiektu dla potrzeb bloków operacyjnych, o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2; b) minimum 

jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, posiadającą doświadczenie przy wykonaniu co najmniej 2 projektów budowy bloku 

operacyjnego/przebudowy obiektu dla potrzeb bloków operacyjnych, o powierzchni użytkowej 

minimum 1000 m2; c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie przy wykonaniu co najmniej 2 projektów budowy bloku 

operacyjnego/przebudowy obiektu dla potrzeb bloków operacyjnych, o powierzchni użytkowej 

minimum 1000 m2; d) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie przy wykonaniu co 

najmniej 2 projektów budowy bloku operacyjnego/przebudowy obiektu dla potrzeb bloków 

operacyjnych, o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2; e) minimum jedną osobą posiadającą 

uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; f) minimum 

jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej 

bez ograniczeń; g) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; (w 

rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

UWAGI: Zamawiający dopuszcza by wskazana/e osoba/y łączyły w sobie kompetencje (wymagane 
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kwalifikacje - uprawnienia). Zamawiający uzna za personel własny (w tym pracowników) Wykonawcy 

osoby zatrudnione przez tego Wykonawcę na podstawie umów o pracę oraz innych umów 

cywilnoprawnych. Takie osoby nie będą traktowane jako zasoby podmiotu trzeciego, chyba że są 

przedsiębiorcami. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana o 

dokumenty wskazane w ogłoszeniu poniżej.

W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku. W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają 

wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności dysponują osobą/osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, posiadającą/ymi kwalifikacje - uprawnienia: a) minimum jedną osobą 

posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 

posiadającą doświadczenie przy wykonaniu co najmniej 2 projektów budowy bloku 

operacyjnego/przebudowy obiektu dla potrzeb bloków operacyjnych, o powierzchni użytkowej 

minimum 1000 m2; b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie przy wykonaniu 

co najmniej 2 projektów budowy bloku operacyjnego/przebudowy obiektu dla potrzeb bloków 

operacyjnych, o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2; c) minimum jedną osobą posiadającą 

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie przy wykonaniu co 

najmniej 2 projektów budowy bloku operacyjnego/przebudowy obiektu dla potrzeb bloków 

operacyjnych, o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2; d) minimum jedną osobą posiadającą 

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą 

doświadczenie przy wykonaniu co najmniej 2 projektów budowy bloku operacyjnego/przebudowy 

obiektu dla potrzeb bloków operacyjnych, o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2; e) minimum 

jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 

ograniczeń; f) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; (w 

rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

UWAGI: Zamawiający dopuszcza by wskazana/e osoba/y łączyły w sobie kompetencje (wymagane 

kwalifikacje - uprawnienia). Zamawiający uzna za personel własny (w tym pracowników) Wykonawcy 

osoby zatrudnione przez tego Wykonawcę na podstawie umów o pracę oraz innych umów 

cywilnoprawnych. Takie osoby nie będą traktowane jako zasoby podmiotu trzeciego, chyba że są 

przedsiębiorcami. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana o 

dokumenty wskazane w ogłoszeniu poniżej.
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