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Numer: 519908-N-2020 

Data: 04/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą

w Wodzisławiu Śląskim, Krajowy numer identyfikacyjny 31245500000000, ul. ul. 26 Marca  51,

44-300  Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 591 837, e-mail

przetargi@zoz.wodzislaw.pl, faks 324 591 838. 

Adres strony internetowej (url): www.zoz.wodzislaw.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9 

W ogłoszeniu jest: Zamówienie należy wykonać w wymaganym terminie: do 30.04.2020 r. lub

szybciej - skrócenie terminu wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie należy wykonać w wymaganym terminie: do 8

tygodni od daty zawarcia umowy lub szybciej - skrócenie terminu wykonania stanowi jedno z

kryteriów oceny ofert. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 



W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający

uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli: 1) wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed

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

okresie, wykonał należycie jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót

remontowo-budowlanych o wartości 100 000 zł brutto 2) wykaże dysponowanie (dysponuje lub

będzie dysponował) osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. jedną osobą, która będzie

pełniła obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz

zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst

jednolity: Dz.U.2019 poz. 1117 z późn. zm.), lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1986 z późn.

zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach

określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy

z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

(„świadczenie usług transgranicznych”). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli: 1) wykaże, iż w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, wykonał należycie jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie

robót remontowo-budowlanych lub robót instalacyjnych w zakresie wentylacji mechanicznej i

klimatyzacji o wartości 100 000 zł brutto 2) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie

dysponował) osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. jedną osobą, która będzie pełniła

obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub posiadającą uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , lub



odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U.2019 poz. 1117 z późn. zm.), lub spełniającą

warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1986 z późn. zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą

wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 


