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ZP/220/49/19 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej szczegółowego zagospodarowania pomieszczeń w nowopowstałym budynku M Kliniczne Centrum 

Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 w oparciu o posiadaną przez Szpital dokumentację stanu surowego zamkniętego 

przedmiotowego budynku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego. 

 

Ogłoszenie nr 540141119-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.  

Szczecin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 561986-N-2019  

Data: 17/06/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 28890000000000, ul. 

Al. Powstańców Wielkopolskich  72, 70-111  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 661 086, e-

mail zamowienia@spsk2-szczecin.pl, faks 914 661 113.  

Adres strony internetowej (url): www.spsk2-szczecin.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: Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, tj.: 1.3.1. 

wykazał wykonanie co najmniej dwóch usług, których przedmiotem było: a) usługa 1 - opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy, rozbudowy lub budowy budynku szpitalnego; b) usługa 2 - opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy nowego budynku szpitalnego o łącznej pow. użytkowej min. 2.500 m2; W przypadku składania oferty 

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez 

wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, 

wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie. 1.3.2. dysponują lub będą dysponowali potencjałem 

technicznym w postaci osób (wyznaczonych imiennie do realizacji zamówienia), legitymujących się co najmniej 

kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, określonymi 

poniżej: a) dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadającą co najmniej: - 10 

lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej dwóch projektów 

budowlano-wykonawczych, które uzyskały decyzje o pozwoleniu na budowę, których przedmiotem było zaprojektowanie 

budowy lub przebudowy budynku szpitala z o pow. całkowitej co najmniej 2.000 m², - jednego projektu przebudowy, 

rozbudowy lub budowy budynku archiwum o łącznej pow. użytkowej minimum 250 m2, b) dysponują lub będą 

dysponowali co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia 

zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym opracowanie przynajmniej dwóch projektów budowlano-

wykonawczych, które uzyskały pozwolenie na budowę, c) dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą 

uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez 

ograniczeń posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym 

opracowanie przynajmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały pozwolenie na budowę, d) 

dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, bez ograniczeń posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu 

projektów budowlanych, w tym opracowanie przynajmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały 

pozwolenie na budowę, e) dysponują lub będą dysponowali co najmniej czterema osobami oraz kosztorysantem 

uczestniczącymi w realizacji zamówienia w zakresie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego, posiadającymi 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub będącymi rzeczoznawcami 

budowlanymi, posiadającymi doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające doświadczeniu zawodowemu 

projektanta opracowującego sprawdzaną część projektu, określonymi powyżej w ppkt 1.3.2. lit. a, b, c, d) Wykonawca 

może wykazać, że będzie dysponował mniejszą ilością osób wyłącznie w przypadku, gdy jedna osoba będzie posiadała 

uprawnienia budowlane w kilku specjalnościach spośród wymienionych w ppkt 1.3.2. UWAGA: Lata doświadczenia 
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zawodowego liczone są od dnia uzyskania wymaganych uprawnień projektowych. W przypadku składania oferty przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez 

wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, 

wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie; 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: Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, tj.: - wykazu 

usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

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

przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz 

usług należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do formularza oferty; W przypadku składania oferty wspólnej 

wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. - Oświadczenie, że osoby 

wymienione w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, o których mowa w Rozdziale VI, zgodnie 

z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty.  

W ogłoszeniu powinno być: Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie 

zamówienia, tj.: 1.3.1. wykazał wykonanie co najmniej dwóch usług, których przedmiotem było: a) usługa 1 - opracowanie 

dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy lub budowy budynku szpitalnego; b) usługa 2 - opracowanie 

dokumentacji projektowej budowy nowego budynku szpitalnego o łącznej pow. użytkowej min. 2.500 m2; W przypadku 

składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być 

spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. 

warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie. 1.3.2. dysponują lub będą dysponowali 

potencjałem technicznym w postaci osób (wyznaczonych imiennie do realizacji zamówienia), legitymujących się co 

najmniej kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, 

określonymi poniżej: a) dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadającą co 

najmniej: - 10 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej dwóch 

projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały decyzje o pozwoleniu na budowę, których przedmiotem było 

zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynków kategorii XI zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r., o pow. całkowitej co najmniej 2000 m², w tym jednego szpitala, - jednego projektu przebudowy, 

rozbudowy lub budowy budynku archiwum o łącznej pow. użytkowej minimum 250 m2, b) dysponują lub będą 

dysponowali co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia 

zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym opracowanie przynajmniej dwóch projektów budowlano-

wykonawczych, które uzyskały pozwolenie na budowę, c) dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą 

uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez 

ograniczeń posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym 

opracowanie przynajmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały pozwolenie na budowę, d) 

dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, bez ograniczeń posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu 

projektów budowlanych, w tym opracowanie przynajmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały 

pozwolenie na budowę, e) dysponują lub będą dysponowali co najmniej czterema osobami oraz kosztorysantem 

uczestniczącymi w realizacji zamówienia w zakresie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego, posiadającymi 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub będącymi rzeczoznawcami 

budowlanymi, posiadającymi doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające doświadczeniu zawodowemu 

projektanta opracowującego sprawdzaną część projektu, określonymi powyżej w ppkt 1.3.2. lit. a, b, c, d) Wykonawca 

może wykazać, że będzie dysponował mniejszą ilością osób wyłącznie w przypadku, gdy jedna osoba będzie posiadała 

uprawnienia budowlane w kilku specjalnościach spośród wymienionych w ppkt 1.3.2. UWAGA: Lata doświadczenia 

zawodowego liczone są od dnia uzyskania wymaganych uprawnień projektowych. W przypadku składania oferty przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez 

wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, 

wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w 

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 
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realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje 

dodatkowe: Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, tj.: - wykazu 

usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

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

przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz 

usług należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do formularza oferty; W przypadku składania oferty wspólnej 

wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. - Oświadczenie, że osoby 

wymienione w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, o których mowa w Rozdziale VI, zgodnie 

z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty.  

 

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: 2019-06-25, 

godzina: 09:30  

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

2019-07-19, godzina: 09:30  

 

   Z poważaniem 

 

 

      PODPIS W ORYGINALE 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Eliza Koladyńska – Nowacka 

Tel. 91 466 10 86 


