
Ogłoszenie nr 94931 - 2017 z dnia 2017-06-09 r.

Brodnica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 520264-N-2017

Data: 30/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 30232700000, ul. ul. Wiejska  9, 87300  

Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 668 91 00, e-mail

zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl, faks 56 668 91 01.

Adres strony internetowej (url): www.zozbrodnica.pl

Adres profilu nabywcy:

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: II

Punkt: II.1)

W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: Zp/5/27

W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: ZP/5/2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.2)

W ogłoszeniu jest: 2) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez
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biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym

sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania

sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za

okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten

okres z którego wynika, że obrót roczny za ostatnie 3 lata wynosił co najmniej 4,0 mln. zł.

W ogłoszeniu powinno być: 2) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono

badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o

badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania

sprawozdania finansowego (np. z działalnością gospodarczą) innych dokumentów określających obroty (np.

PIT) oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres z którego wynika, że obrót roczny za ostatnie 3 lata

wynosił co najmniej: Zadanie nr 1 – 1 500 000 zł brutto, Zadanie nr 2 – 2 500 000 zł brutto, Łącznie

(Zadanie nr 1 i nr 2) – 4 000 000 zł brutto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.4)1)

W ogłoszeniu jest: 3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z

art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ).

W ogłoszeniu powinno być: 3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z

postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w

postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy,

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III
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Punkt: III.7)11.1.

W ogłoszeniu jest: 1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1

do SIWZ wraz z załącznikiem do formularza oferty – „poza cenowe kryteria oceny oferty".

W ogłoszeniu powinno być: 1. Formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (zawierający

między innymi wynagrodzenie Wykonawcy oraz poza cenowe kryterium ofert).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.1.2)

W ogłoszeniu jest: 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia 14 czerwca 2017 r.

do godziny 10:00 na rachunek bankowy Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska

9, 87-300 Brodnica Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Nr 93 9484 1150 2200 0000 5733 0004

z zaznaczeniem „Wadium – „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i

instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych” , ZP/5/2017 – Zadanie nr ……”.

W ogłoszeniu powinno być: 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia 22

czerwca 2017 r. do godziny 10:00 na rachunek bankowy Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w

Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Nr 93 9484 1150

2200 0000 5733 0004 z zaznaczeniem „Wadium – „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji

małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych” , ZP/5/2017 – Zadanie

nr ……”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.2)

W ogłoszeniu jest: ...publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

ogłaszany w....

W ogłoszeniu powinno być: ...publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

ogłaszany w....

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)
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W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-14, godzina: 10;00,

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

postępowaniu: Data: 2017-06-22, godzina: 10;00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK i

Punkt: Część nr 1 pkt 1)

W ogłoszeniu jest: ...Kolektory zabezpieczone są bezpiecznikami termicznymi w obudowie kolektora

Ekspulser MST-01 zgodnie z instrukcją producenta. ....

W ogłoszeniu powinno być: ...Kolektory należy wyposażyć w bezpieczniki termiczne Ekspulser MST-01

zgodnie z instrukcją producenta. Alternatywnie można zastosować kolektory próżniowe wyposażone w

zintegrowane bezpieczniki termiczne. ....

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: Część nr 2

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nazwa: Modernizacja istniejącej, wolnostojącej kotłowni

gazowej o mocy 2 x 800 kWt z wykorzystaniem agregatów kogeneracyjnych produkcji prądu i ciepła w

Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422), w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650

z późniejszymi zmianami) oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, wielobranżowego

projektu technologicznego i projektu wykonawczego dla zadania nr 2 obejmującego modernizację

istniejącej, wolnostojącej kotłowni gazowej o mocy 2 x 0,8 MWt (łącznie 1,6 MWt), znajdującej się na

działce 45/15 i 45/16 obręb Brodnica, z uwzględnieniem wspomagania ciepłem ze strony gazowych

agregatów kogeneracyjnych produkcji prądu i ciepła w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, wraz z

uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami

szczególnymi. Dokumentacja budowlana technologiczno - instalacyjna i wykonawcza załączona do SIWZ
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będzie podstawą do zrealizowania robót budowlano - instalacyjnych. Dokumentacja projektowa zwiera: •

technologię kotłowni, • instalacje elektryczne, • instalacje gazu. W modernizowanej technologii kotłowni

dobrano dwa kotły stalowe wodne SB 745 produkcji Buderus o mocy Q = 800 kWt każdy, dwa agregaty

kogeneracyjne BHKW jako modułowe bloki grzewczo - energetyczne typu CHP CE 12 NA o mocy

elektrycznej 12 kWt i mocy cieplnej 23,6 – 27,5 kWt każdy, produkcji Bosch, zbiorniki z wężownicami,

pompy, wymienniki ciepła, armatura i zbiorniki bezpieczeństwa, urządzenia automatyki i inne. Instalacje

technologii kotłowni należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną. Zamawiający

dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach równoważnych lub wyższych od wskazanych w

dokumentacji, jednak każdorazowa zmiana wymagała będzie zgody projektanta i wykonania projektu

zamiennego wraz z obliczeniami. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót

budowlanych technologiczno - instalacyjnych zadania nr 2 na podstawie załączonych projektów do SIWZ

(Załącznik nr 7). Realizowane będą niżej wymienione roboty budowlane: a) roboty remontowe i

adaptacyjne ogólnobudowlane, b) roboty budowlane w zakresie technologii modernizowanej kotłowni , c)

roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji wod. – kan. i gazu , d) roboty branży instalacji elektrycznych

oraz niskoprądowych, e) inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2) Wspólny Słownik

Zamówień (CPV): 45 00 00 00-7, 45 11 12 00-0, 45 11 30 00-2, 45 31 00 00-3, 45 33 00 00-9, 45 33 10

00-6, 45 33 11 10-0, 45 33 30 00-0, 45 44 21 00-8, 45 45 00 00-6, 4) Czas trwania lub termin wykonania:

data zakończenia: 2017-11-30, 5) Kryteria oceny ofert: 1.CENA 60% 2.GWARANCJA NA ZAMONTOWANE

URZĄDZENIA 40%
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