Ogłoszenie nr 2021/BZP 00199372/01 z dnia 2021-10-01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zadanie 1. Remont sanitariatów PP nr 0.012, 0.013, 0.051, 0.052 Zadanie 2. Remont sanitariatów
ZMNiEO (cz. terapeutyczna) dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJCURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00028836600028
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
1.4.2.) Miejscowość: Gliwice
1.4.3.) Kod pocztowy: 44-102
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@io.gliwice.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00199372/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-01 12:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00187655/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
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:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w
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tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń
obejmującym swoim zakresem co najmniej roboty glazurnicze, malowanie, instalacje sanitarne i
tzw. biały montaż wykonane w budynkach użyteczności publicznej na łączną wartość nie
mniejszą niż:
w zakresie zadania nr 1: 150 000,00 zł brutto
w zakresie zadania nr 2: 200 000,00 zł brutto
Jako budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny /zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 ze zm./.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której
Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty
polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni
kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej
1 osobą niezbędną do wykonania zamówienia, tj.:
w zakresie zadania nr 1 i 2 (zarówno w przypadku składania oferty w zakresie jednego z zadań,
jak i dla obu zadań łącznie):
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych zgodnie z Ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 ze zm.) oraz z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 831) oraz
zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1117) i opłacającą składki z tytułu obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a Ustawy Prawo budowlane, tj. osobą
której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a Ustawy o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług
transgranicznych”). Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 220 ze zm. )
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków określonych powyżej
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Po zmianie:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń
obejmującym swoim zakresem co najmniej roboty glazurnicze, malowanie, instalacje sanitarne i
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tzw. biały montaż wykonane w budynkach użyteczności publicznej na łączną wartość nie
mniejszą niż:
w zakresie zadania nr 1: 150 000,00 zł brutto
w zakresie zadania nr 2: 200 000,00 zł brutto
Jako budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny /zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 ze zm./.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której
Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty
polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni
kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej
1 osobą niezbędną do wykonania zamówienia, tj.:
w zakresie zadania nr 1 i 2 (zarówno w przypadku składania oferty w zakresie jednego z zadań,
jak i dla obu zadań łącznie):
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 831) oraz zrzeszoną we właściwym
samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1117) i opłacającą składki z tytułu obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a Ustawy Prawo budowlane, tj. osobą
której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a Ustawy o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług
transgranicznych”). Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 220 ze zm. )
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków określonych powyżej
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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