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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  189768 - 2014 data 05.06.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, 

fax. 32 41 30 112. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).  

W ogłoszeniu jest:  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek zostanie 

uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych równieŜ wykonywanie głównych usług - prace pielęgnacyjne na terenie parków zabytkowych , w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane naleŜycie - minimum dwóch usług polegających na wykonaniu prac pielęgnacyjno - 

leczniczych drzewostanu wykonanych metodą alpinistyczną, karczowanie, wycinkę drzew na co najmniej 

100 000,00 zł kaŜda. w/g wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ SIWZ oraz załączenie dowodów 

(poświadczenia), czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.  

W ogłoszeniu powinno by ć: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe 

wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie głównych usług - 

prace pielęgnacyjne na terenie parków lub innych terenów zieleni komponowanej wpisanych do rejestru 

zabytków, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie - minimum dwóch usług polegających na wykonaniu 

prac pielęgnacyjno - leczniczych drzewostanu, karczowanie, wycinkę drzew na co najmniej 100.000,00 

zł kaŜda. w/g wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ SIWZ oraz załączenie dowodów 

(poświadczenia), czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).  

W ogłoszeniu jest:  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek ten zostanie 

spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadającymi wymagane polskim prawem wykształcenie i praktykę zawodową albo teŜ 

posiadają zdobyte w innych państwach równowaŜne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 ze 

zm.) t. j.: 1) osobą pełniącą rolę kierownika prac konserwatorskich z wykształceniem oraz praktyką 

zawodową wymaganą w § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury 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 
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archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 165, poz. 987); 2) osobą wykonującą prace z wykształceniem lub 

praktyką zawodową wymaganą w § 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury 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. z 2011 r. nr 165, poz. 987), tj. osoba posiada świadectwo 

ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo odbyła, co 

najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do 

rejestru zabytków; 3) osobą pełniącą nadzór ornitologiczny z wykształceniem wyŜszym kierunkowym: 

biologia lub zoologia lub ochrona środowiska na kierunku przyrodniczym oraz udokumentowanie, co 

najmniej jednoroczne doświadczenie w dziedzinie ornitologii. 4) osobą, która łącznie: posiada ukończony 

kurs II stopnia pielęgnacji drzew parkowych i pomnikowych, oraz ukończony kurs drwala operatora 

pilarek, oraz ukończony kurs alpinistyczny i aktualne badania wysokościowe: 5) osobą, która łącznie: 

posiada ukończony kurs drwala operatora pilarek, oraz ukończony kurs alpinistyczny i aktualne badania 

wysokościowe.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek ten 

zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane polskim prawem wykształcenie i praktykę 

zawodową albo teŜ posiadają zdobyte w innych państwach równowaŜne kwalifikacje zawodowe, które 

zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, 

poz. 394 ze zm.) t. j.: 1) osobą pełniącą rolę kierownika prac konserwatorskich z wykształceniem oraz 

praktyką zawodową wymaganą w § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury 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. z 2011 r. nr 165, poz. 987); 2) osobą wykonującą prace z 

wykształceniem lub praktyką zawodową wymaganą w § 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury 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. z 2011 r. nr 165, poz. 987), tj. 

osoba posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z 

pielęgnacją zieleni, albo odbyła, co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego 

rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków; 3) osobą pełniącą nadzór ornitologiczny z 

wykształceniem wyŜszym przyrodniczym oraz udokumentowanie, co najmniej jednoroczne 

doświadczenie w dziedzinie ornitologii, 4) osobą, która łącznie: posiada zdała egzamin z wynikiem 

pozytywnych na kursie pielęgnacji drzew ozdobnych, pomnikowych obejmujący swym zakresem 

szkolenie w zakresie stosowania technik arborystycznych (z lin), np.: pilarz drzew ozdobnych II stopnia, 

European treeworker lub równowaŜne, oraz ukończony z wynikiem pozytywnym kurs drwala operatora 

pilarek oraz aktualne badania wysokościowe dopuszczające do prac na wysokości powyŜej 3 m, 5) 

osobą, która łącznie: posiada ukończony z wynikiem pozytywnym kurs drwala operatora pilarek oraz 

ukończony z wynikiem pozytywnym kurs prac na wysokości z wykorzystaniem technik linowych oraz 

aktualne badania wysokościowe dopuszczające do prac na wysokości powyŜej 3 m..  
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