
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynku SPZLO przy ulicy Przedmiejskiej w

miejscowości Raciążek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1

1.4.2.) Miejscowość: Raciążek

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-721

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 542831000

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00185308/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu. 
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SWZ. 
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2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia
zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących [art. 112 ust 2 Ustawy]: 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym [art. 113 Ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu. 

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika
z odrębnych przepisów [art. 114 Ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu. 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej [art. 115 Ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100); 

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 
2.4.1. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z
budową, przebudową, rozbudową lub adaptacją budynków o wartości co najmniej 300.000,00 zł.
brutto. 
Jedna robota budowlana oznacza robotę budowlaną na podstawie jednej umowy.
2.4.2 dysponuje lub będzie dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia w szczególności:
- dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia konstrukcyjno – budowlane
bez ograniczeń oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe – jako kierownik
budowy i będzie pełnił funkcję kierownika budowy;
- dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót
elektrycznych i będzie pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych;
UWAGA 1: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte
przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach
określonych w umowie.
UWAGA 2: Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia
tożsame wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne
uprawnieniom do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie w/w, wydane w
innym państwie UE, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej. 
UWAGA 3: Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, jeżeli jedna osoba spełni
oba opisane powyżej warunki.
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Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu. 
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia
zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących [art. 112 ust 2 Ustawy]: 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym [art. 113 Ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu. 

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika
z odrębnych przepisów [art. 114 Ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu. 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej [art. 115 Ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100); 

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 

2.4.1. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 300.000,00 zł. brutto. Jedna robota
budowlana oznacza robotę budowlaną na podstawie jednej umowy.

2.4.2 dysponuje lub będzie dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia w szczególności:
- dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia konstrukcyjno – budowlane
bez ograniczeń oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe – jako kierownik
budowy i będzie pełnił funkcję kierownika budowy;
- dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót
elektrycznych i będzie pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych;
UWAGA 1: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte
przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach
określonych w umowie.
UWAGA 2: Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia
tożsame wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne
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uprawnieniom do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie w/w, wydane w
innym państwie UE, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej. 
UWAGA 3: Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, jeżeli jedna osoba spełni
oba opisane powyżej warunki.
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