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Katowice:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamowieniu

INFORMACJE Q ZMTENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 590079-N-2017

Data: 2017-09-20

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Narodowy Fimdusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, Krajowy numer identyfikacyjny

1544738200030, ul. ul. Kossutha 13, 40844 Katowice, woj. sl^skie, panstwo Polska, tel. (032)

7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.

Adres strony intemetowej (url): www.nfz-katowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II. 1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktorym znajduje si^ zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III. 1.2)

W ogloszeniu jest: Okreslenie warunkow: Art.,22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udzialu w

post^powaniu dotycz^cy sytuacji flnansowej. Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkdw

finansowych w wysokosci co najmniej 200.000,00 zlotych lub zdobiosci kredytowej na poziomie

nie mniejszym niz 200.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed

uplywem terminu skladania ofert. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w

post^powaniu dotycz^cego sytuacji fmansowej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu

ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o

ktorym mowa w pkt VI pkt 3 Iit.a lub lit.b SIWZ. Informacje dodatkowe

W ogloszeniu powinno bye: Okreslenie warunkow: Informacje dodatkowe

ktorym znajduje si^ zmieniany tekst:
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Numer sekcji: III

Punkt: III. 1.3) Informacje dodatkowe

W ogloszeniu jest: Informacje dodatkowe: Ponizsze odnosi si? odpowiednio do warunku

dotyez^cego sytuacji fmansowej oraz warunku dotycz^eego zdolnosci zawodowej. — W zwi^zku

z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktorym: Wykonawca moze w eelu potwierdzenia spelniania

warunkow udziaki w post?powaniu, w stosownyeh sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamowienia lub jego ez?sci, polegac na zdolnoseiach teehnieziiych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomieznej innych podmiotow, niezaleznie od

eharakteru prawnego l^ez^cych go z nim stosunkow prawnych, na gnmcie niniejszego

post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,

wyst^i wyl^cznie w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, ktory polega na zasobach innego

podmiotu/ow, udowodiii Zamawiaj^eemu, ze realizuj^c zamowienie b?dzie dysponowal

niezb?dnymi zasobami tego podtniotu/6w, w szczegolnosei przedstawiaj^c zobowi^zanie tego

podmiotu/6w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizaeji

zamowienia. 2) Zamawiaj^ey oceni, ze udost?pniane Wykonawey przez inny podmiot/podmioty -

ieh zasoby, pozwalaj^ na wykazanie przez Wykonawe? spelniania warunku udzialu w

post?powaniu oraz 3) Zamawiaj^ey zbada, ze nie zaehodzq. wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o ktoryeh mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp. Uwaga! W przypadku polegania na

zasobach innego podmiotu/6w, Wykonawca jest zobowi^any wskazac ten fakt w foriiiularzu

oferty. W eelu oeeny, ezy Wykonawca polegaj^e na zasobach irmych podmiotow na zasadach

okreslonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu

umozliwiaj^cym nale^te wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, ezy stosunek l^cz^cy

Wykonawe? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ieh zasobow, Zamawiaj^cy

z^da wskazania w szczegolnosei: a) podmiotu, ktory udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz

adres); b) zakresu dost?pnyeh Wykonawey zasobow innego podmiotu; c) sposobu wykofzystania

zasobow innego podmiotu przez Wykonawe? pr:^ wykonywaniu zamowienia publicznego; d)

zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.

Informacje, o ktoryeh mowa powyzej pod lit.a)-d), winny znalezc si? w zobowi^zaniu podmiotu

do oddania do dyspozycji Wykonawey niezb?dnych zasobow na potrzeby realizaeji zamowienia.

Zobowi^zanie podmiotu, o ktorym mowa wyzej, Wykonawca zal^cza do oferty. Uwaga! Patrz

zastrzezenie poezynione w pkt III pkt 8 ppkt 3 SIWZ oraz w pkt 9 formularza oferty. Zgodnie z

art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doswiadezenia (tu: zdolnosci

{ zawodowej), Wykonawey mog^ polegac na zdolnoseiach innych podmiotow, jesli podmioty te
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zrealizuj^ roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolnosci wymagane. Z uwagi

na wyl^czenie z podwykonawstwa robot dotycz^cych wykonania nawierzchni asfaltowej i jej

podbudowy, Wykonawca nie moze polegac na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego

podmiotu/ow w zakresie wykazania zrealizowania ww. roboty budowlanej (por. pkt V pkt 1 ppkt

2 lit.b SIWZ). W tym przypadku Wykonawca musi samodziclnic wykazac spclnianic warunku

udzialu w post^powaniu. Zgodnic z art. 22a ust.6 pzp, jczcli zdolnosci lub sytuacja finansowa

podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust.l pzp, nic potwicrdzaj^ spclnicnia przcz Wykonawc?

warunku udzialu w post^powaniu lub zachodz^ wobcc tcgo podmiotu podstawy wykluczcnia,

Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w tcrminic okrcslonym przcz Zamawiaj^ccgo; a) zast^pil

ten podmiot iimym podmiotcm lub podmiotami lub b) zobowi^zal si? do osobistcgo wykonania

odpowicdnicj cz?sci zamowicnia, jczcli wykazc zdolnosci lub sytuacj? finansow^, o ktorych

mowa w art. 22a ust.l pzp. Zgodnic z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktory polcga na sytuacji

finansowcj innych podmiotow/tu odpowiada solidamic z podmiotcm, ktory zobowi^zal si? do

udost?pnicnia zasobow, za szkod? poniesionq. przcz Zamawiaj^ccgo powstal^ wskutck

nicudost?pnicnia tych zasobow, chyba zc za nicudost?pnicnic zasobow nic ponosi winy. —W

przypadku Wykonawcow wspolnic ubicgaj^cych si? o udziclcnic zamowicnia: a) warunck

nicpodlcgania wykluczcniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winicn spclnic kazdy z

Wykonawcow wspolnic ubicgaj^cy si? o udziclcnic zamowicnia; b) warunck udzialu w

post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - wystarczy spclnicnic go

wspolnic przcz Wykonawcow ubicgaj^cych si? o zamowicnic (jako suma posiadanych srodkow

finansowych lub zdolnosci krcdytowcj), co oznacza, iz warunck mozc spclnic jcdcn z

Wykonawcow, l^cznic dwoch lub kilku z nich albo l^cznic wszyscy Wykonawcy; c) warunck

udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ, winicn spclnic

samodziclnic przynajmnicj jcdcn z Wykonawcow wspolnic ubicgaj^cych si? o udziclcnic

zamowicnia, tzn. przynajmnicj jcdcn z takich Wykonawcow powinicn posiadac wymagane

doswiadczcnic (brak mozliwosci sumowania zdolnosci zawodowej - doswiadczcnia).

W ogloszeniu powinno bye: Informacjc dodatkowc: —Uwaga! Patrz zastrzczcnic poczynionc w

pkt III pkt 8 ppkt 3 SIWZ oraz w pkt 9 formularza ofcrty. Zgodnic z art. 22a ust.4 pzp, w

odnicsicniu do warunku dotycz^ccgo doswiadczcnia (tu: zdolnosci zawodowej), Wykonawcy

mog4 polcgac na zdolnosciach irmych podmiotow, jcsli podmioty tc zrcalizuj^ roboty budowlane

lub uslugi, do realizacji ktorych tc zdolnosci s^ wymagane. Z uwagi na wyl^czcnic z

podwykonawstwa robot dotycz^cych wykonania nawierzchni asfaltowej i jcj podbudowy,

Wykonawca nic mozc polcgac na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu/6w w

y-
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zakresie wykazania zrealizowania ww. roboty budowlanej (per. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ).

W tym przypadku Wykonawca musi samodzielnie wykazac spelnianie waranku udziabi w

post^powaniu. —W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie

zamowienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1

SIWZ, winien speinic kaMy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia;

b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ, winien

speinic samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^eych si? o udzielenie

zamowienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcow powinien posiadac wymagane

doswiadezenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosei zawodowej - doswiadczenia).

https://bzp.uzp

Miejsce, w ktorym znajduje si? zmieniany tekst:

Numer sekcji: 111

Punkt: 111.5.1)

W ogloszeniu jest: a) informacjabanku lub spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej

potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^

Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^e przed uplywem terminu skladania ofert

(por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ); b) informaeja banku lub spoldzielczej kasy

oszez?dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ea wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub

zdolnosc kredytow^ podmiotu, na ktorego sytuacji finansowej Wykonawca polega, w okresie nie

wczesniejszym niz 1 miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert (jezeli Wykonawca polega

na sytuacji finansowej innego podmiotu/podmiotow). » Jezeli Wykonawca polega na sytuacji

finansowej innego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu.

»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyc dokumentu dotycz^cego sytuacji

finansowej wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zloi^c inny dokument, ktory w

wystarczaj^cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi w

post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp). c) wykaz robot budowlanych (formularz wykaz robot

budowlanych) wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pi?ciu (5) lat przed uplywem

terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych

roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1

ppkt 2 lit.b SIWZ), z zal^czeniem d) dowodow okreslaj^cych, czy te roboty budowlane zostaly

wykonane nalei^cie, w szczegolnosei informaeji o tym, ezy roboty zostaly wykonane zgodnie z

rzepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukohczone, przy czym dowodami, o ktorych
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mowa, S4 referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty

budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektyvvnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty.

W ogloszeniu powinno bye: a) wykaz robot budowlanych (formularz wykaz robot

budowlanych) wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pi^ciu (5) lat przed upiywem

terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych

roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1

ppkt 2 lit.b SIWZ), z zal^czeniem b) dowodow okreslaj^cych, czy te roboty budowlane zostaly

wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych

mowa, S4 referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty

budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty.

Miejsce, w ktorym znajduje si^ zinieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.7)

W ogloszeniu jest: — W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp,

Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynalemosci albo braku

przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W

przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo^c wraz z

oswiadczeniem dokumenty bq.dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcq.

nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia. Por. art. 24

ust.l 1 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie

rodzajow dokumentow (...). Wz6r oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.

—Dodatkowe informacje: —Wykonawca, ktory powoluje sif na zasoby iimych podmiotow, w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w

jakim powoluje si? na ich zasoby, warunku udzialu w post?powaniu, zamieszcza informacje o

tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa powyzej (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

—Kwestie Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia reguluje SIWZ.

/  1W ogloszeniu powinno bye: — W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
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Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp,

Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku

przynalemosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W

przypadku przynaleMosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo^c wraz z

oswiadczeniem dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy

nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia. Por. art. 24

ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzeniaMinistraRozwojuz dnia26.07.2016 r. wsprawie

rodzajow dokumentow (...). Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zalqcznik do SIWZ.

—Dodatkowe informacje: —Kwestie Wykonawcow wspblnie ubiegaj^cych si? o udzielenie

zamowienia reguluje SIWZ.

Miejsce, w ktorym znajduje si? zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogloszeniu jest: Data: 2017-10-06, godzina: 11:00, Skrocenie terminu skladania wnioskow,

ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Wskazac powody: J?zyk lub j?zyki, w jakich mog^ bye

sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu > j?zyk polski

W ogloszeniu powinno bye: Data: 2017-10-17, godzina: 11:00, Skrbcenie terminu skladania

wnioskow, ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Wskazac powody: J?zyk lub j?zyki, w jakich

mog4 bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu > j?zyk

polski
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