
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi

polegającymi na termomodernizacji budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola
Marcinkowskiego (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773231

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Zyty 26

1.4.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 65-046

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: tz2@szpital.zgora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zgora.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00138789/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-05 15:52

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00127120/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Warunek wynikający z art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy – w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej. 
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Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia posiada:
1. minimum jedną osobę, skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót
konstrukcyjno - budowlanych, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
201 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
oraz 
b) pełniła samodzielną funkcję techniczną jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, nad realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, polegającej na termomodernizacji budynku
użyteczności publicznej, którego kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m3, a wartość robót
termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,
2. minimum jedną osobę skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych (gazów
medycznych), wodociągowych oraz kanalizacyjnych która:
a) posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2017
r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
oraz 
b) pełniła samodzielną funkcję techniczną jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, nad realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającej na termomodernizacji
budynku użyteczności publicznej, którego kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m3, a wartość
robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,
3. minimum jedną osobę skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1278 z późń. zm) lub odpowiadające im ważne
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uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r. poz. 1332)
oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich UE (Dz. U. 2016 r. poz. 65
z późn. zm.),
oraz 
b) pełniła samodzielną funkcję techniczną, jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nad realizacją co
najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, którego
kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m3,
a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,
4. minimum jedną osobę, skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru projektowego w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.
U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (jako projektant) w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla co
najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej , którego
kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m3, a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co
najmniej 1.500.000 zł brutto,
5. minimum jedną osobę, proponowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru projektowego
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych (gazów medycznych), wodociągowych oraz kanalizacyjnych która:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń.
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (jako projektant)
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla co najmniej jednej roboty
budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, którego kubatura wynosiła
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nie mniej niż 15 000 m3, a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej
1.500.000 zł brutto,
6. minimum jedną osobę, skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru projektowego w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych
i elektroenergetycznych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych
w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (jako projektant) w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla co najmniej jednej roboty
budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej , którego kubatura wynosiła
nie mniej niż 15 000 m3, a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej
1.500.000 zł brutto,

Po zmianie: 
Warunek wynikający z art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy – w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej. 
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia posiada:
1. minimum jedną osobę, skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót
konstrukcyjno - budowlanych, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
201 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
oraz 
b) pełniła samodzielną funkcję techniczną jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, nad realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na
termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, którego kubatura wynosiła nie mniej niż 15
000 m3, a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,
2. minimum jedną osobę, skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru projektowego w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
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września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.
U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (jako projektant) w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla co
najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności
publicznej, którego kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m3, a wartość robót
termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,

Wykonawca może w zakresie przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu w punktach 1 i
2 wykazać tą samą osobę, o ile posiada ona uprawnienia wykonawcze oraz do projektowania
jednocześnie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-08-09 10:00

Po zmianie: 
2021-08-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-08-09 11:00

Po zmianie: 
2021-08-13 11:00
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