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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny

27820930000000, ul. Szpitalna  40, 41-250  Czeladź, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032)

7637636, e-mail przetargi@pzzoz.bedzin.pl, faks (032) 2651430.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b

pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie,

wykazanie przez Wykonawcę, że: a1) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w

przeciągu pięciu ostatnich lat przynajmniej jednego zlecenia, o wartości nie mniejszej niż

6.000.000, 00 zł brutto, polegającego na wykonaniu izolacji cieplnych i wodoszczelnych wraz z

wymianą stolarki, ogólnie zwanymi pracami termomodernizacyjnymi. a2) posiada

doświadczenie polegające na wykonaniu w przeciągu pięciu ostatnich lat przynajmniej jednego

zlecenia, o wartości nie mniejszej niż 300.000, 00 zł brutto, polegającego na montażu instalacji

fotowoltaicznych. b) dysponuje: - osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci

kierowania przynajmniej 2 robotami w zakresie wykonania termomodernizacji budynku o
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minimalnej kubaturze 40.000 m3 w przeciągu ostatnich 5 lat; - osobą, która zaprojektowała i

wykonała min. 2 projekty budowlano-wykonawcze dotyczące termomodernizacji budynków

min. 4-kondygnacyjnych lub o minimalnej kubaturze 40.000 m3 w przeciągu ostatnich 5 lat.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach złożonych przez wykonawców, zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

Zamawiający wymaga

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W zakresie warunku wskazanego w art.

22 ust. 1b pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Za minimalny poziom zdolności

uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: a1) posiada doświadczenie polegające na

wykonaniu w przeciągu pięciu ostatnich lat przynajmniej jednego zlecenia, o wartości nie

mniejszej niż 6.000.000, 00 zł brutto, polegającego na wykonaniu izolacji cieplnych i

wodoszczelnych wraz z wymianą stolarki, ogólnie zwanymi pracami termomodernizacyjnymi.

a2) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w przeciągu pięciu ostatnich lat

przynajmniej jednego zlecenia, o wartości nie mniejszej niż 300.000, 00 zł brutto,

polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych. b) dysponuje: - osobą posiadającą

doświadczenie zawodowe w postaci kierowania przynajmniej 2 robotami w zakresie

wykonania termomodernizacji budynku o minimalnej kubaturze 30.000 m3 w przeciągu

ostatnich 5 lat - osobą,która Zaprojektowała i wykonała min. 2 projekty budowlano-

wykonawcze dotyczące termomodernizacji budynków min. 4-kondygnacyjnych lub o

minimalnej kubaturze 30.000 m3 w przeciągu ostatnich 5 lat. Ocena spełnienia warunków

udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte w dokumentach złożonych

przez wykonawców, zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-10-07, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-24, godzina: 09:00
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