Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 373164-2016 z dnia 23-12-2016 - Szczecin
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania systemów klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej w jednostkach PUM. W zakresie Zadania nr 1 Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowl...
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 28888600000, ul. ul.
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Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) Załącznik nr 2 do
SIWZ - Oświadczenie, którego treść stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, oświadczenie powinno być aktualne na
dzień składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie w zakresie wykazania
braku podstaw do wykluczania z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie,oświadczenie w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu składa wykonawca lub partner konsorcjum w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje
spełnienie tych warunków. W przypadku gdy wykonawca powołuje się przy spełnieniu warunków
udziału postępowaniu na zasoby innych podmiotów zobowiązany jest złożyć w oświadczeniu
informacje dotyczące każdego nich – w zakresie niezbędnym do wykazania braku podstaw do
wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do udostępnianego
potencjału. 2) w zakresie Doświadczenia, By warunek został spełniony Zamawiający wymaga
wykazania: a)zrealizowania prawidłowego wykonania jednej roboty budowlanej odpowiadającej

przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż: dla Zadania nr 1 - 80 000,00 zł dla Zadania nr
2 - 100 000,00 zł dla Zadania nr 1 Poprzez robotę budowlaną odpowiadają przedmiotowi zamówienia
należy rozumieć prace, w zakresie których znajduje się wykonanie instalacji klimatyzacyjnej; dla
Zadania nr 2 Poprzez robotę budowlaną odpowiadają przedmiotowi zamówienia należy rozumieć
prace, w zakresie których znajduje się wykonanie instalacji wentylacji. b)należytego wykonania
przynajmniej jednej umowy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż:
dla Zadania nr 1 - 100 000,00 zł dla Zadania nr 2 - 80 000,00 zł dla Zadania nr 1 Poprzez umowę
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia należy rozumieć świadczenie przynajmniej jednej usługi w
zakresie serwisowania, konserwacji, usuwania awarii systemów klimatyzacji w jednostkach sektora
publicznego; dla Zadania nr 2 Poprzez umowę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia należy
rozumieć świadczenie przynajmniej jednej usługi obejmującej swym zakresem konserwację,
usuwanie awarii urządzeń/systemów instalacji wentylacji. 3)w zakresie Kwalifikacji lub Wykształcenia:
By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania dysponowania: co najmniej jedną
osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
posiadającą uprawnienia równoważne, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe
w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub posiadającą uprawnienia równoważne, minimum trzema osobami
posiadającymi przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie: a) dla Zadania nr 1 – napraw oraz
montażu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, b) dla Zadania nr 2 – napraw oraz montażu instalacji i
urządzeń wentylacyjnych. 4) w zakresie Potencjału technicznego: Zamawiający nie ustanawia
wymaganego poziomu zdolności Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana
zostanie w oparciu o przedłożone dokumenty w formule: spełnia/nie spełnia. 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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) Załącznik
nr 2 do SIWZ - Oświadczenie, którego treść stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, oświadczenie powinno być
aktualne na dzień składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie w zakresie
wykazania braku podstaw do wykluczania z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie,oświadczenie w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu składa wykonawca lub partner konsorcjum w zakresie, w jakim każdy z nich
wykazuje spełnienie tych warunków. W przypadku gdy wykonawca powołuje się przy spełnieniu
warunków udziału postępowaniu na zasoby innych podmiotów zobowiązany jest złożyć w
oświadczeniu informacje dotyczące każdego nich – w zakresie niezbędnym do wykazania braku
podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do
udostępnianego potencjału. 2) w zakresie Doświadczenia, By warunek został spełniony Zamawiający
wymaga wykazania: a) zrealizowania prawidłowego wykonania jednej roboty budowlanej
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł. dla Zadania nr 1
Poprzez robotę budowlaną odpowiadają przedmiotowi zamówienia należy rozumieć prace, w
zakresie których znajduje się wykonanie instalacji klimatyzacyjnej; dla Zadania nr 2 Poprzez robotę
budowlaną odpowiadają przedmiotowi zamówienia należy rozumieć prace, w zakresie których
znajduje się wykonanie instalacji wentylacji. b) należytego wykonania przynajmniej jednej umowy
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł. dla Zadania nr 1
Poprzez umowę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia należy rozumieć świadczenie
przynajmniej jednej usługi w zakresie serwisowania, konserwacji, usuwania awarii systemów
klimatyzacji w jednostkach sektora publicznego; dla Zadania nr 2 Poprzez umowę odpowiadającą

przedmiotowi zamówienia należy rozumieć świadczenie przynajmniej jednej usługi obejmującej
swym zakresem konserwację, usuwanie awarii urządzeń/systemów instalacji wentylacji. 3)w zakresie
Kwalifikacji lub Wykształcenia: By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania
dysponowania: co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub posiadającą uprawnienia równoważne, co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub posiadającą
uprawnienia równoważne, minimum trzema osobami posiadającymi przynajmniej roczne
doświadczenie w zakresie: a) dla Zadania nr 1 – napraw oraz montażu instalacji i urządzeń
klimatyzacyjnych, b) dla Zadania nr 2 – napraw oraz montażu instalacji i urządzeń wentylacyjnych. 4)
w zakresie Potencjału technicznego: Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o przedłożone
dokumenty w formule: spełnia/nie spełnia. 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:

