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Ogłoszenie nr 500104198-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550092-N-2018
Data: 30/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w
Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków 46, 44200
Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail zampub@szpital.rybnik.pl,
faks 324 291 225.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.rybnik.pl

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: - wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej dwóch robót w zakresie: wykonania systemu kogeneracyjnego (tj,. silnika
gazowego spalinowego opalanego gazem ziemnym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną
w wysokosprawnej kogeneracji) o mocy elektrycznej minimum 800 kW, - dysponowanie osobą
Kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjno - sanitarnej.
Kierownik budowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów
Budownictwa i posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz
kierowników robót w każdej branży i koordynatora prac z doświadczeniem przy budowie silnika
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gazowego spalinowego opalanego gazem ziemnym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną
w wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej minimum. 800kW – ten warunek zostanie
spełniony jeżeli każda z osób wymienionych powyżej prowadziła prace przy min. 1 inwestycji
polegającej na pracach związanych z wykonaniem systemu kogeneracyjnego (tj,. silnika
gazowego spalinowego opalanego gazem ziemnym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną
w wysokosprawnej kogeneracji) o mocy elektrycznej minimum. 800 kW. Zamawiający
dopuszcza łączenie powyższych funkcji. 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 Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga
od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wskazania w załączniku nr
2.2 (wykaz osób) imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób tylko w zakresie
opisanym w pkt. III.1.3) tiret 2. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z
informacją w pkt III 5.1 ogłoszenia.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: - wykazanie się wykonaniem w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót w zakresie: wykonania systemu
kogeneracyjnego (tj,. silnika gazowego spalinowego opalanego gazem ziemnym albo biogazem
wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji) o mocy
elektrycznej minimum 800 kW, - dysponowanie osobą Kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi w specjalności instalacyjno - sanitarnej. Kierownik budowy musi posiadać
aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz kierowników robót w każdej
branży i koordynatora prac z doświadczeniem przy budowie silnika gazowego spalinowego
opalanego gazem ziemnym albo biogazem wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w
wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej minimum. 800kW – ten warunek zostanie
spełniony jeżeli każda z osób wymienionych powyżej prowadziła prace przy min. 1 inwestycji
polegającej na pracach związanych z wykonaniem systemu kogeneracyjnego (tj,. silnika
gazowego spalinowego opalanego gazem ziemnym albo biogazem wytwarzającym ciepło i
energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji) o mocy elektrycznej minimum. 800 kW.
Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji. Zamawiający wymaga od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
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nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
wskazania w załączniku nr 2.2 (wykaz osób) imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób tylko w zakresie opisanym w pkt. III.1.3) tiret 2. Wykaz należy złożyć na wezwanie
Zamawiającego, zgodnie z informacją w pkt III 5.1 ogłoszenia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na
zasadach określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 150 000,00 zł. przed
upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.05.2018 r. przed godz. 10:00. Zamawiający
przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie (tj. ceny brutto podanej w formularzu cenowym – załącznik nr 1.1)
na zasadach określonych w Ustawie.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść
wadium na zasadach określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 150 000,00 zł.
przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.05.2018 r. przed godz. 10:00.
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10% ceny całkowitej podanej w ofercie (tj. ceny brutto podanej w formularzu cenowym –
załącznik nr 1.1) na zasadach określonych w Ustawie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach
określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 150 000,00 zł przed
upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16.05.2018 r. przed godz. 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach
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określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 150 000,00 zł przed
upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.05.2018 r. przed godz. 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-05-16, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-05-22, godzina: 10:00,
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