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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 

30141560400000, ul. Szpitalna  1, 63-200  Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 

62 33 22 350, e-mail przetargi@szpitaljarocin.pl, faks 62 33 22 359.  

Adres strony internetowej (url): www.szpitaljarocin.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: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę, z która polegała na 

opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu służby 

zdrowia o powierzchni użytkowej minimum 1 500 m2; o wartości minimum 150 000 tys. 

złotych wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę; b) Wykonawca musi wykazać, że w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na budowie/ przebudowie/rozbudowie obiektu służby zdrowia, w tym co najmniej 

jedna o wartości minimum 10 000 000 zł brutto. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez 

jedną robotę budowlaną rozumie wykonanie robót budowlanych w ramach jednej 

umowy/kontraktu/zlecenia. c) Wykonawca musi wykazać dysponowanie następującymi 

osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: - minimum 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w 

specjalności architektonicznej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w 

pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej projektanta w zakresie posiadanych uprawnień 

licząc od daty ich uzyskania - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnym funkcji technicznych 

Projektanta w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania - minimum jedną 

osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Projektanta w zakresie posiadanych 

uprawnień licząc od daty ich uzyskania - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca co najmniej 5-

letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Projektanta w 

zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania, - minimum jedną osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadająca co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej 



Projektanta w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania, - minimum jedną 

osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta 

będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. - minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika 

robót branży sanitarnej. - minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika robót branży elektrycznej. Osoby te muszą 

posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na 

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów 

obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym 

zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w ww. specjalnościach. 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: Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę, z która 

polegała na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu 

służby zdrowia o powierzchni użytkowej minimum 1 500 m2; o wartości minimum 150 000 

tys. złotych wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę; b) Wykonawca musi wykazać, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty 

budowlane polegające na budowie/ przebudowie/rozbudowie obiektu służby zdrowia, w tym 

co najmniej jedna o wartości minimum 9 000 000 zł brutto. Ponadto Zamawiający zastrzega, 

iż przez jedną robotę budowlaną rozumie wykonanie robót budowlanych w ramach jednej 

umowy/kontraktu/zlecenia. c) Wykonawca musi wykazać dysponowanie następującymi 

osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: - minimum 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w 

specjalności architektonicznej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w 

pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej projektanta w zakresie posiadanych uprawnień 

licząc od daty ich uzyskania - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnym funkcji technicznych 

Projektanta w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania - minimum jedną 

osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Projektanta w zakresie posiadanych 

uprawnień licząc od daty ich uzyskania - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca co najmniej 5-

letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Projektanta w 

zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania, - minimum jedną osobą 



posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadająca co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej 

Projektanta w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania, - minimum jedną 

osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta 

będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. - minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika 

robót branży sanitarnej. - minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika robót branży elektrycznej. Osoby te muszą 

posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na 

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów 

obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym 

zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w ww. specjalnościach. 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: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 14.01.2021, godzina: 12:00,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: Data: 08.02.2021, godzina: 12:00,  
 


