
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie -1 na bunkier terapeutyczny

K1 Zakładu Brachyterapii NIO - PIB Oddziału w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-
CURIE 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 00251731/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-29 13:25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00239604/01

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: 
Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego sposób warunków, o których
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp: 
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku
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szczegółowego w tym zakresie. 
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. 
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym
zakresie. 
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy,
przebudowy lub remontu obejmujących swoim zakresem wykonanie osłon stałych przed
promieniowaniem jonizującym o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000.00 zł brutto
(słownie: dwa miliony złotych). Zamawiający poprzez wykonane roboty budowlane rozumie
roboty budowlane, których część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym
powyżej została wykonana na łączną wartość nie mniejszą niż 2 000 000.00 zł brutto. 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych
walutach niż PLN, dla potrzeby oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy
Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa powyżej, zostanie spełniony pod
warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wykaże należyte wykonie zamówienia w zakresie i na kwotę określoną powyżej. 
Wykonawca, który w ramach zawartego konsorcjum wykaże posiadanie stosownego
doświadczenia zobowiązany jest realizować sam, tą części zamówienia, z którą wiąże się
obowiązek posiadania wymaganego doświadczenia. 
Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach
innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać
tylko jeden podmiot, który zrealizował zamówienie w zakresie określonym powyżej.
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponował)
następującymi osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: jedną osobą
mogącą pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. 
Osoba ta musi łącznie spełniać następujące wymagania: 
a) posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)
oraz być zrzeszonym we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz opłacać składki z tytułu obowiązującego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 
lub 
spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą
wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”)
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
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członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); 
oraz 
b) posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert przy co najmniej 1 robocie budowlanej obejmującej swoim
zakresem roboty budowlano instalacyjno-wykończeniowe polegające na budowie, przebudowie
bądź rozbudowie budynków użyteczności publicznej; 
oraz 
c) przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 
zgodnie z zapisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa powyżej, zostanie spełniony pod
warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
wszyscy łącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże/ą dysponowanie
osobami o których mowa powyżej.

Po zmianie: 
Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego sposób warunków, o których
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp: 
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku
szczegółowego w tym zakresie. 
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. 
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym
zakresie. 
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich dziesięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy,
przebudowy lub remontu obejmujących swoim zakresem wykonanie osłon stałych przed
promieniowaniem jonizującym o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000.00 zł brutto
(słownie: dwa miliony złotych). Zamawiający poprzez wykonane roboty budowlane rozumie
roboty budowlane, których część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym
powyżej została wykonana na łączną wartość nie mniejszą niż 2 000 000.00 zł brutto. 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych
walutach niż PLN, dla potrzeby oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy
Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa powyżej, zostanie spełniony pod
warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wykaże należyte wykonie zamówienia w zakresie i na kwotę określoną powyżej. 
Wykonawca, który w ramach zawartego konsorcjum wykaże posiadanie stosownego
doświadczenia zobowiązany jest realizować sam, tą części zamówienia, z którą wiąże się
obowiązek posiadania wymaganego doświadczenia. 
Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach
innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać
tylko jeden podmiot, który zrealizował zamówienie w zakresie określonym powyżej.
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponował)
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następującymi osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: jedną osobą
mogącą pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. 
Osoba ta musi łącznie spełniać następujące wymagania: 
a) posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)
oraz być zrzeszonym we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz opłacać składki z tytułu obowiązującego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 
lub 
spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą
wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”)
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); 
oraz 
b) posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert przy co najmniej 1 robocie budowlanej obejmującej swoim
zakresem roboty budowlano instalacyjno-wykończeniowe polegające na budowie, przebudowie
bądź rozbudowie budynków użyteczności publicznej; 
oraz 
c) przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 
zgodnie z zapisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa powyżej, zostanie spełniony pod
warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
wszyscy łącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże/ą dysponowanie
osobami o których mowa powyżej.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych dotyczących spełniania
warunków udziału w postępowaniu: 
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
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odpowiednie dokumenty. Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr
11 do SWZ, 
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 do dysponowania tymi
osobami. Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.

Po zmianie: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych dotyczących spełniania
warunków udziału w postępowaniu: 
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty. Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr
11 do SWZ, 
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 do dysponowania tymi
osobami. Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-11-05 09:00

Po zmianie: 
2021-11-09 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-11-05 11:00

Po zmianie: 
2021-11-09 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
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2021-12-04

Po zmianie: 
2021-12-08
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