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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89031444000000, ul. ul.

Parkowa  3, 58-351  Sokołowsko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 458 240, e-mail

przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl, faks 748 458 237.

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:

W ogłoszeniu jest: WARUNKI UDZIAŁU Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy

konkursu: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - dysponowania potencjałem technicznym, -

posiadania wiedzy i doświadczenia,- znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i

finansowej. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków w oparciu o treść oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w Konkursie. Do złożenia oświadczenia należy wykorzystać

załączony do Regulaminu wzór oświadczenia. Warunek dotyczący dysponowania osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia.Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie

przez Uczestnika, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do
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projektowania w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, bez ograniczeń. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać

załączony do Regulaminu wzór.Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia -

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku poprzez wykazanie przez Uczestnika, że

posiada doświadczenie w zakresie następujących usług, tj. wykonaniu minimum trzech

koncepcji , w tym jednej odpowiadającej przedmiotowi niniejszego Konkursu, tj.

sporządzonej dla obiektów świadczących usługi w obrębie służby zdrowia, i która w

następnym etapie przeszła do realizacji dokumentacji projektowej, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów –oświadczenie wykonawcy

W ogłoszeniu powinno być: WARUNKI UDZIAŁU Wymagania, jakie muszą spełniać

uczestnicy konkursu: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - dysponowania

potencjałem technicznym, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - znajdowania się w

odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni spełnienie w/w

warunków w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie. Do

złożenia oświadczenia należy wykorzystać załączony do Regulaminu wzór oświadczenia.

1.1.2.Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Uczestnika, że dysponuje

osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: 

architektonicznej,  konstrukcyjno-budowlanej,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez
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ograniczeń. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do Regulaminu

wzór. 1.1.3.Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za

spełnienie tego warunku poprzez wykazanie przez Uczestnika, że posiada doświadczenie w

zakresie następujących usług, tj. wykonaniu minimum trzech opracowań – koncepcji

architektonicznych / projektów architektonicznych, w tym jednego opracowania

odpowiadającego przedmiotowi niniejszego Konkursu, tj. sporządzonej dla obiektów

świadczących usługi w obrębie służby zdrowia, na podstawie którego wykonano

dokumentację projektową budowlano-wykonawczą, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, 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, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 1.1.4.Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej

i finansowej - Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku poprzez wykazanie przez

Uczestnika, że posiada dokument potwierdzający, że Uczestnik jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.1)

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

konkursie/prackonkursowych: Data: 26/02/2020, godzina: 14:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

konkursie/prackonkursowych: Data: 02/03/2020, godzina: 14:00
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