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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, Krajowy numer

identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska  30, 64300   Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo

Polska, tel. 061 4427314, 4427311, e-mail spzoz18@post.pl, faks 614 422 152.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowytomysl.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: 1)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu 2)wykaz robót budowlanych–według załącznika do SIWZ - wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów
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określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

3)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami – wg załącznika do SIWZ 4)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na

karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 5)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) zaświadczenia właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu;

W ogłoszeniu powinno być: 1)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu 2)wykaz robót budowlanych – według załącznika do SIWZ - wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów
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określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

3)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami – wg załącznika do SIWZ 4)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu; f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do

SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące okresu gwarancji

i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji bez zastrzeżeń wszystkich

postanowień SIWZ i wzoru umowy ; b)Wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale

XI niniejszej SIWZ, c)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
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nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie lub dokumentów załączonych do oferty czy odpisu z

właściwego rejestru, d)Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony według wskazówek określonych w

rozdziale XXV specyfikacji „opis sposobu obliczania ceny” e)Opis doświadczenia kierownika budowy –

zgodnie z załącznikiem nr 6 kryteriami oceny ofert wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi

posiadane doświadczenie. f) zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku, gdy wykonawca wskazując

spełnienie warunków udziału w postępowaniu korzysta z podmiotu trzeciego; g) Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o zamówienie publiczne muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

W ogłoszeniu powinno być: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego

załącznik do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące

okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji bez

zastrzeżeń wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy ; b)Wymagane oświadczenia i dokumenty, o

których mowa w rozdziale XI niniejszej SIWZ, c)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie lub dokumentów

załączonych do oferty czy odpisu z właściwego rejestru, d)Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony

według wskazówek określonych w rozdziale XXV specyfikacji „opis sposobu obliczania ceny” e)Opis

doświadczenia kierownika budowy – zgodnie z załącznikiem nr 6 kryteriami oceny ofert f) zobowiązanie

podmiotu trzeciego w przypadku, gdy wykonawca wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu

korzysta z podmiotu trzeciego; g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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