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Ogłoszenie nr 540086318-N-2020 z dnia 20-05-2020 r. 

Katowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 534154-N-2020  

Data: 28/04/2020  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi, Krajowy numer identyfikacyjny 

27124103800000, ul. ul. Głowackiego  10, 40-052  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 

827 333, e-mail zampub@zozmswia.katowice.pl, faks 327 827 333.  

Adres strony internetowej (url): www.zozmswia.katowice.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

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: 2020-05-22, godzina: 10:00  

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

postępowaniu: Data: 2020-06-05, godzina: 10:00  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: a) Warunek 

zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie o 

treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 3 SIWZ. b) Warunek zostanie 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej 10 000 

000,00 zł  

W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: a) 

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane 

oświadczenie o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 3 SIWZ. b) Warunek 

zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej 9 700 

000,00 zł  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) Warunek zostanie 

wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie o treści 

mailto:zozmswia@zozmswia.katowice.pl


 

 

SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż G. Załogi 
ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice 

tel.  32 782 72 00 fax. 32 782 73 00 
sekretariat: zozmswia@zozmswia.katowice.pl 

NIP: 634-23-09-181 
Regon: 271241038 

 

zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 3 SIWZ. b) Warunek zostanie spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegających na 

budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości 

co najmniej 10 000 000,00 zł brutto. c) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że 

skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: • kierownik budowy 

posiadający doświadczenie minimum 5 lat w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, • kierownik robót sanitarnych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w 

kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw. sanitarnej bez ograniczeń, • 

kierownik robót elektrycznych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw. elektrycznej. • specjalista ds. technologii 

medycznej, posiadający doświadczenie w realizacji co najmniej 1 inwestycji w zakresie dostaw 

sprzętu medycznego o wartości co najmniej 1 000 000 brutto Zamawiający określając wymogi dla 

każdej z osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane lub projektowe, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów (nie dotyczy specjalisty ds. technologii medycznej) d) Warunek zostanie 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że skierował do realizacji zamówienia publicznego jedną z 

osób o których mowa w punkcie 5.2.3 c) która posiada doświadczenie w rozbudowie, modernizacji 

lub przebudowie budynku zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z art. 24 

ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 ze zm.).  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) Warunek 

zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie o 

treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 3 SIWZ. b) Warunek zostanie 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej 

polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie budynku użyteczności 

publicznej o wartości co najmniej 9 700 000,00 zł brutto. c) Warunek zostanie spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże że skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: • 

kierownik budowy posiadający doświadczenie minimum 5 lat w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, • kierownik robót sanitarnych, posiadającą co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw. sanitarnej 

bez ograniczeń, • kierownik robót elektrycznych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw. elektrycznej. • specjalista 

ds. technologii medycznej, posiadający doświadczenie w realizacji co najmniej 1 inwestycji w 

zakresie dostaw sprzętu medycznego o wartości co najmniej 1 000 000 brutto Zamawiający 

określając wymogi dla każdej z osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia budowlane lub projektowe, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów (nie dotyczy specjalisty ds. technologii medycznej) d) 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że skierował do realizacji zamówienia 

publicznego jedną z osób o których mowa w punkcie 5.2.3 c) która posiada doświadczenie w 

rozbudowie, modernizacji lub przebudowie budynku zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru 

zabytków zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 ze zm.).  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1  
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W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 1. Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w pkt 5.2.3.b) 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II 

pkt 6 SIWZ. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

w zakresie wskazanym w pkt 5.2.3.c), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi 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 dysponowania tymi osobami o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II 

pkt 7 SIWZ. 3. Potwierdzenie że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej o 

wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia;  

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 1. Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w pkt 5.2.3.b) 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II 

pkt 6 SIWZ. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

w zakresie wskazanym w pkt 5.2.3.c), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi 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 dysponowania tymi osobami o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II 

pkt 7 SIWZ. 3. Potwierdzenie że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej o 

wartości co najmniej 9 700 000,00 zł brutto w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia;  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 7  

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Koncepcja 

prowadzenia robót budowlanych winna zawierać opis możliwych do wyodrębnienia zakresów robót 

budowlanych /etapów budowy/ mających na celu dostosowanie harmonogramu realizacji inwestycji 

do warunków wynikających z finansowania inwestycji. Ponadto, koncepcja prowadzenia robót 

budowlanych winna dostarczać informacje o sposobie prowadzenia robót, określać jakie zasoby i w 

jakich ilościach są potrzebne do ukończenia konkretnego etapu budowy, określać zadania i terminy 

węzłowe mające wpływ na termin końcowy budowy, wskazywać organizacje pracy i podać ilości 

pracowników przebywających na budowie w danym okresie. 2. Kosztorys ofertowy 3. Specyfikacje 

techniczne oferowanych urządzeń medycznych spełniające wymagania określone w załączniku nr 3 

do SIWZ (wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów 

występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego 

upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów, 4. Wykonawca, w 

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 
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ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP wg. Wzoru 

zamieszczonego w Rozdziale II pkt 4 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia .  

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. 

Harmonogram realizacji robót budowlanych winien zawierać opis możliwych do wyodrębnienia 

zakresów robót budowlanych /etapów budowy/ mających na celu umożliwienie realizacji inwestycji 

w terminie wskazanym w SIWZ. Ponadto, harmonogram robót budowlanych winien dostarczać 

informacje o sposobie prowadzenia robót tj. określać zadania i terminy mające wpływ na termin 

końcowy przedmiotu umowy. Wykonawca indywidualnie ustali ilość koniecznych etapów budowy 

oraz czas ich trwania z zastrzeżeniem zakończenia inwestycji w terminie określonym w SIWZ. 

Ilość etapów budowy i czas ich trwania jako indywidualna propozycja wykonawcy nie będzie 

poddawana ocenie na etapie badania ofert. 2. Kosztorys ofertowy 3. Specyfikacje techniczne 

oferowanych urządzeń medycznych spełniające wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ 

(wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących 

wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli 

nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów, 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy PZP, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP wg. Wzoru zamieszczonego 

w Rozdziale II pkt 4 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia .  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV.  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 

Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie 40.000,00 zł Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.05.2020 do godz.: 10:00 Nie wniesienie wadium w 

w/w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy. 

Forma wadium Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 

1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać 

wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 67 1130 1091 0003 9030 5620 0005 

tytułem: „Wadium w sprawie nr: 8/PNP/DOT/2020” Środki pieniężne z tytułu wadium winny 

wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 15.05.2020 do godz. 10:00. Za termin wniesienia 

wadium przyjmuje się moment uznania konta. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna. 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium ma na celu zabezpieczenie interesu 

zamawiającego. Złożenie wadium w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 

zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium 

wniesione w pieniądzu. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej 

Wykonawca wraz z ofertą winien je wnieść w formie w jakiej został ustanowiony przez gwaranta. 

W związku z powyższym w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych, 

gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
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Rozwoju Przedsiębiorczości winno ono uwzględniać wszystkie sytuacje, o których mowa w art. 46 

ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zobowiązaniem gwaranta/poręczyciela 

do bezwarunkowej (nie podlegającej weryfikacji), płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

nieodwołalnej wypłaty całej kwoty wymaganego wadium w okresie ważności 

gwarancji/poręczenia. Termin ważności wadium – co najmniej 60 dni od terminu składania ofert. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

Zwrot wadium. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z treścią art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy. Zatrzymanie 

wadium Zatrzymanie wadium nastąpi w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat 

wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie 40.000,00 zł Wadium należy wnieść 

przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05.06.2020 do godz.: 10:00 Nie wniesienie 

wadium w w/w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b 

ustawy. Forma wadium Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 

1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać 

wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 67 1130 1091 0003 9030 5620 0005 

tytułem: „Wadium w sprawie nr: 8/PNP/DOT/2020” Środki pieniężne z tytułu wadium winny 

wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 05.06.2020 do godz. 10:00. Za termin wniesienia 

wadium przyjmuje się moment uznania konta. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna. 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium ma na celu zabezpieczenie interesu 

zamawiającego. Złożenie wadium w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 

zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium 

wniesione w pieniądzu. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej 

Wykonawca wraz z ofertą winien je wnieść w formie w jakiej został ustanowiony przez gwaranta. 

W związku z powyższym w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych, 

gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości winno ono uwzględniać wszystkie sytuacje, o których mowa w art. 46 

ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zobowiązaniem gwaranta/poręczyciela 

do bezwarunkowej (nie podlegającej weryfikacji), płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

nieodwołalnej wypłaty całej kwoty wymaganego wadium w okresie ważności 

gwarancji/poręczenia. Termin ważności wadium – co najmniej 60 dni od terminu składania ofert. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

Zwrot wadium. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z treścią art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy. Zatrzymanie 

wadium Zatrzymanie wadium nastąpi w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 2.2  

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena brutto 60,00 Ilość zrealizowanych robót budowlanych 

polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie obiektów szpitalnych: 

oddziały szpitale, blok operacyjny, SOR o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto 10,00 Ilość 

zrealizowanych robót budowlanych na obiektach objętych ochroną Konserwatora zabytków lub 

Miejskiego konserwatora zabytków 10,00 Koncepcja prowadzenia robót budowlanych 10,00 Ilość 

osób wykonujących równocześnie roboty budowlane na placu budowy 5,00 Wydłużenie gwarancji 

na trwałość zabezpieczeń antykorozyjnych do 10 lat oraz na elementy konstrukcyjne i szczelność 

poszycia dachu do 10 lat 5,00  
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W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena brutto 60,00 IIlość zrealizowanych przez 

Kierownika budowy robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub 

przebudowie obiektów szpitalnych: oddziały szpitale, blok operacyjny, SOR o wartości co najmniej 

9 700 000,00 zł brutto 10,00 Ilość zrealizowanych przez Kieronika budowy robót budowlanych na 

obiektach objętych ochroną Konserwatora zabytków lub Miejskiego konserwatora zabytków 10,00 

Forma harmonogramu realizacji robót budowlanych 10,00 Ilość osób wykonujących równocześnie 

roboty budowlane na placu budowy 5,00 Wydłużenie gwarancji na trwałość zabezpieczeń 

antykorozyjnych do 10 lat oraz na elementy konstrukcyjne i szczelność poszycia dachu do 10 lat 

5,00 
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