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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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Numer: 528910-N-2019 
Data: 2019-03-22 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Krajowy numer
identyfikacyjny 86830700000000, ul. ul. Bytomska  62, 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks 323 934 141. 
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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni
warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a)
wykonał  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy - w tym okresie dwie roboty budowlane, polegające na prowadzeniu robót budowlanych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych od rejestru zabytków na kwotę min 150 000 zł. b) dysponuje osobą
skierowaną  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  odpowiedzialną  za  kierowanie
robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlane, a także wykaże się co najmniej dwuletnią praktyką zawodową na
budowie  przy  zabytkach  nieruchomych  wpisanych  od  rejestru  zabytków.  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: Tak Informacje dodatkowe: 
W  ogłoszeniu  powinno  być:  III.1.3)  Zdolność  techniczna  lub  zawodowa  Określenie  warunków:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
jeżeli  wykaże,  że:  a)  wykonał  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest  krótszy - w tym okresie jedną robotę budowlaną, polegającą na prowadzeniu robót
budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych od rejestru zabytków na kwotę min. 150 000 zł.
b)  dysponuje  osobą  skierowaną  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,
odpowiedzialną  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do



kierowania  robotami  budowlanymi  w specjalności  konstrukcyjno-budowlane,  a  także  wykaże  się  co
najmniej  dwuletnią  praktyką  zawodową  na  budowie  przy  zabytkach  nieruchomych  wpisanych  od
rejestru  zabytków.  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:  Tak
Informacje dodatkowe: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W  ogłoszeniu  jest:  IV.6.2)  Termin  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu: Data: 2019-04-09, godzina: 09:00, 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-04-12, godzina: 09:00, 


