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Rabka-Zdrój:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 529023-N-2019 

Data: 25/03/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., Krajowy 

numer identyfikacyjny 29795100000000, ul. Dietla  5, 34-700  Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, 

państwo Polska, tel. 182 677 469, e-mail zp@scru.pl, faks 182 677 469. 

Adres strony internetowej (url): www.scru.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.2) 

W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: – posiadanie 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nasumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 

000,00 zł brutto; – posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum 300 

000,00 zł, 

W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: – 

posiadanie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto; – posiadanie środków finansowych lub 
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zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert na kwotę minimum 150 000,00 zł, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1) 

W ogłoszeniu jest: Na wezwanie zamawiającego: – informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert, na kwotę określoną przez zamawiającego, zgodnie z ppkt. 2.2.2 tiret 

drugi pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, – dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego, zgodnie z ppkt. 2.2.2 tiret pierwszy pkt 6 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, zzałączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w ppkt 2.2.3. tiret pierwszy pkt 6 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, tj. musi wskazywać co najmniej jedną robotę budowlaną opisaną w ww. punkcie, z 

załączeniem dowodów, o których mowa powyżej. Wystarczające jest ujęcie w wykazie wraz z 

załączeniem dowodów - tylko robót potwierdzających spełnianie warunku. Wykaz należy 

sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
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czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. Kierownik budowy z 

uprawnieniami, zgodnie z ppkt 2.2.3. tiret drugi pkt.6 Wykaz należy sporządzić wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; – posiadanie 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 

000,00 zł brutto; – posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum 300 

000,00 zł, – wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia 

odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego 

zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy zł) 

brutto. Określenie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia oznacza: roboty budowlane polegające na 

budowie lub modernizacji instalacji wody lub/i hydroforowni; - dysponowanie osobą 

Kierownika Robót Instalacyjnych, posiadającego wykształcenie techniczne i 

uprawnieniabudowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej. 

W ogłoszeniu powinno być: 2.2. na wezwanie zamawiającego: – informację banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 

przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez zamawiającego, zgodnie z 

ppkt. 2.2.2 tiret drugi pkt 6, – dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, zgodnie z ppkt. 2.2.2 tiret 

pierwszy pkt 6, - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

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 określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

Page 3 of 4

03.04.2019https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/4b3c7f7d-fc99-45ab-9b29-b6046db259aa



za-wodowej, o którym mowa w ppkt 2.2.3. tiret pierwszy pkt 6. specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, tj. musi wskazywać co najmniej jedną robotę budowlaną opisaną w ww. punkcie, z 

załączeniem dowodów, o których mowa powyżej. Wystarczające jest ujęcie w wykazie wraz z 

załączeniem dowodów - tylko robót potwierdzających spełnianie warunku. Wykaz należy 

sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. Kierownik budowy z 

uprawnieniami, zgodnie z ppkt 2.2.3. tiret drugi pkt.6 Wykaz należy sporządzić wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

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: 2019-04-09, godzina: 11:00, 

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

postępowaniu: Data: 2019-04-11, godzina: 11:00, 
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