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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 50584924000000, 

ul. ul. Kleszczelowska  1, 17-100  Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 8332760, 

8332763, e-mail zamowienia@spzoz-bielsk.pl, faks 858 332 760.  

Adres strony internetowej (url): www.spzoz-bielsk.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 3  

W ogłoszeniu jest: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone 

jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

W ogłoszeniu powinno być: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie 

podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można 

składać w odniesieniu do:wszystkich części  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 40.000,00 PLN (słownie – czterdzieści tysięcy złotych). 2. 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach 

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

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) 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. 

z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer 65 1600 1462 1845 3474 9000 0003, z 

oznaczeniem „Wadium w postępowaniu: na „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku „Z” z 

dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej z zakresu onkologii, chorób 

zakaźnych i opieki długoterminowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Bielsku Podlaskim” do dnia 19.02.2019 r. do godz. 09:00.  

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium 1. Przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: Zadanie nr 1 - 38.000,00 PLN (słownie - 

trzydzieści osiem tysięcy złotych) Zadanie nr 2 - 2.000,00 PLN (słownie – dwa tysiące złotych) 

złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) 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. 

z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer 65 1600 1462 1845 3474 9000 0003, z 



oznaczeniem „Wadium w postępowaniu: na „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku „Z” z 

dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej z zakresu onkologii, chorób 

zakaźnych i opieki długoterminowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Bielsku Podlaskim” do dnia 05.03.2019 r. do godz. 09:00.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że: a) Złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

z art. 22 ust. 1b pkt. 2 PZP – wzór stanowi Załącznik nr 3, b) Posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000,00 PLN (słownie – trzy miliony złotych 00/100),  

W ogłoszeniu powinno być: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: 1. 

Zadanie nr 1 - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: a) Złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt. 2 PZP – wzór stanowi Załącznik nr 3, b) 

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000,00 PLN (słownie – trzy miliony 

złotych 00/100), 2. Zadanie nr 2 - Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt. 2 PZP – wzór stanowi Załącznik nr 3,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że: a) Złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

z art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP – wzór stanowi Załącznik nr 3, b) Wykaz robót budowlanych wykonanych 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną 

polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy budynków o wartości nie mniejszej niż 

1.000.000,00 PLN (słownie – jeden milion złotych 00/100) – wzór stanowi Załącznik nr 5. c) dysponuje 

następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – wzór stanowi Załącznik nr 6: • co najmniej 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu 

robotami budowlanymi, • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie 

doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, • co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz minimum 2-

letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Zamawiający dopuszcza jednoczesne 

pełnienie przez jedną osobę kilku funkcji pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje 

dodatkowe: W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania 

osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia 

obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie 

z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający uznaje również wymagane 



uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita 

Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. 

Zadanie nr 1 - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: a) Złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP – wzór stanowi Załącznik nr 3, b) 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy budynków o 

wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie – jeden milion złotych 00/100) – wzór stanowi 

Załącznik nr 5. c) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – wzór stanowi 

Załącznik nr 6: • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie 

doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, • co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, • co najmniej 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Zamawiający 

dopuszcza jednoczesne pełnienie przez jedną osobę kilku funkcji pod warunkiem posiadania 

wymaganych uprawnień. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak Informacje dodatkowe: W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie 

dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z 

dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 

uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a 

także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający uznaje również 

wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż 

Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 2. Zadanie nr 2 - nie dotyczy  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1  

W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika Nr 3. 2) Dokument 

potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 

3.000.000,00 PLN (słownie – trzy miliony złotych 00/100). 3) Wykaz osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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. 

Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 6. Z Wykazu osób powinno wynikać, że Wykonawca 

dysponuje: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie 

doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, b) co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, c) co najmniej 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. 4) Wykaz 

robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń 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 zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót wraz z dostawą urządzeń 

stanowi Załącznik Nr 5. Z Wykazu robót budowlanych powinno wynikać, że Wykonawca nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu 

przebudowy lub budowy budynków o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie – jeden 

milion złotych 00/100).  

W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: Zadanie nr 1 - 1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone 

wg Załącznika Nr 3. 2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000,00 PLN (słownie – trzy miliony złotych 00/100). 3) Wykaz 

osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za 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. Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 6. Z Wykazu osób powinno 

wynikać, że Wykonawca dysponuje: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz 

minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, b) co najmniej jedną osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi, c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi. 4) Wykaz robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń 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 zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 



Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót wraz z 

dostawą urządzeń stanowi Załącznik Nr 5. Z Wykazu robót budowlanych powinno wynikać, że 

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną polegającą 

na wykonaniu przebudowy lub budowy budynków o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN 

(słownie – jeden milion złotych 00/100). Zadanie nr 2 - Pisemne oświadczenie Wykonawcy o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, złożone wg Załącznika Nr 3.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 6  

W ogłoszeniu jest: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Ponadto oferta musi zawierać: 1) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 2) Pełnomocnictwo 

do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych) w przypadku 

podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestrowych w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy). 3) Dokumentację projektową w 

zakresie wyposażenia – Załącznik nr 10 4) Zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca (jeżeli dotyczy).  

W ogłoszeniu powinno być: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Ponadto oferta musi zawierać: 1) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 2) Pełnomocnictwo 

do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych) w przypadku 

podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestrowych w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy). 3) Dokumentację projektową w 

zakresie wyposażenia - Zadanie nr 2. 4) Zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca (jeżeli dotyczy).  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 2.2  

W ogłoszeniu jest: IV.2.2) Kryteria cena - 60,00 okres gwarancji na roboty budowlano-instalacyjne - 

40,00  

W ogłoszeniu powinno być: IV.2.2) Kryteria Zadanie nr 1 cena - 60,00 okres gwarancji na roboty 

budowlano-instalacyjne - 40,00 Zadanie nr 2 cena - 60,00 okres gwarancji - 40,00  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 5  

W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy 

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje 

możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i 

okolicznościach: 1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia lub 

przewidywanego opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, w szczególności 

w następujących przypadkach: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, b) wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej, bądź 



orzeczeniem sądu, c) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ 

administracji decyzji, zezwoleń, itp. d) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych 

decyzji, zezwoleń uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, e) wystąpienia innych 

szczególnych okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny, f) siły wyższej, tj. zdarzenia 

nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w 

całości lub części (np. pożar, trzęsienie ziemi, tornado), g) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

h) w razie wynikłej po stronie Zamawiającego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu umowy, 

powodującej konieczność zmiany zakresu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 2) 

zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej 

trwająca dłużej niż 7 dni roboczych – o czas niezbędny do usunięcia tych błędów, 3) Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę osób realizujących przedmiot umowy określonych w złożonej ofercie w 

odniesieniu do podwykonawców oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie prac 

budowlano-instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia; 4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki 

podatku VAT, o procent +/- tej zmiany; 5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A 

ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 

realizacji prac, których nie można było wcześniej przewidzieć - potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy; 6) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i / lub Wykonawcy; 7) zmian personelu 

Zamawiającego lub Wykonawcy; 8) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych 

oraz innych danych identyfikacyjnych; 9) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o 

obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu 

realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

podpisania umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 10) wystąpienia oczywistych omyłek 

pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 11) zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą 

wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na 

realizację umowy; 12) wstrzymanie finansowania przez instytucję finansującą przedmiot zamówienia - 

w takim przypadku zapłata za wykonane prace nastąpi po dokonanej inwentaryzacji prac; 13) zmiana 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu 

wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 14) 

wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 144 

ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. W takim przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania 

przedmiotu umowy, o okres niezbędny do wykonania zamówienia, 15) zmiany terminu realizacji 

zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Stron umowy okoliczności wpływających na 

wydłużenie terminu uzyskania przez Zamawiającego decyzji organu umożliwiającej użytkowanie 

obiektu, 16) zmiany wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Zadanie nr 1 - Przewiduje się istotne zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w następującym 

zakresie i okolicznościach: 1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas 

opóźnienia lub przewidywanego opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 

Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie ponosi odpowiedzialności za 

opóźnienie, w szczególności w następujących przypadkach: a) wstrzymania robót przez 

Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wstrzymania realizacji robót przez 

właściwe organy administracji publicznej, bądź orzeczeniem sądu, c) przekroczenia zakreślonych 

przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp. d) odmowy 

wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień na skutek błędów w 

dokumentacji projektowej, e) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które wykonawca nie 

jest odpowiedzialny, f) siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli 



stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (np. pożar, trzęsienie ziemi, 

tornado), g) zmiany obowiązujących przepisów prawa, h) w razie wynikłej po stronie Zamawiającego 

zmiany koncepcji wykonania przedmiotu umowy, powodującej konieczność zmiany zakresu robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 2) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub 

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej trwająca dłużej niż 7 dni roboczych – o czas 

niezbędny do usunięcia tych błędów, 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osób realizujących 

przedmiot umowy określonych w złożonej ofercie w odniesieniu do podwykonawców oraz osób 

odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie prac budowlano-instalacyjnych objętych przedmiotem 

zamówienia; 4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany; 5) zmian 

dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, że zmiana ta 

spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji prac, których nie można było 

wcześniej przewidzieć - potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 6) zmian oznaczenia danych 

Zamawiającego i / lub Wykonawcy; 7) zmian personelu Zamawiającego lub Wykonawcy; 8) zmian 

nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; 9) 

zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy - potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy; 10) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

11) zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach 

prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację umowy; 12) wstrzymanie finansowania przez 

instytucję finansującą przedmiot zamówienia - w takim przypadku zapłata za wykonane prace nastąpi 

po dokonanej inwentaryzacji prac; 13) zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu 

wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami; 14) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od 

wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. W takim przypadku 

istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, o okres niezbędny do 

wykonania zamówienia, 15) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia 

niezależnych od Stron umowy okoliczności wpływających na wydłużenie terminu uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji organu umożliwiającej użytkowanie obiektu, 16) zmiany wynikające z ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Zadanie nr 2 - Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i 

trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem: 1)zmiana dotyczy nieistotnych postanowień 

zawartej umowy, 2)podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, 

jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, 3)w 

wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi 

trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły 

przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost 

cen surowców, nośników, energii, itp., 4)zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na 

dany asortyment itp., 5)ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

tym zmiana stawki podatku VAT – wówczas cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, natomiast 

zmianie ulegnie tylko cena jednostkowa brutto, 6)konieczność wprowadzenia zmiany wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 7.Dopuszczalne są zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są 

istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.  

 

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: 2019-02-19, godzina: 10:00  

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

postępowaniu: Data: 2019-03-05, godzina: 10:00  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6  

W ogłoszeniu jest: IV.6.6) Informacje dodatkowe: Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 1% ceny brutto oferty. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według 

wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) 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. 3. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: BGŻ BNP PARIBAS NRB 65 1600 1462 1845 3474 9000 

0003  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.6) Informacje dodatkowe: Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. W stosunku do zadania nr 1 - Zamawiający żąda wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% ceny brutto oferty. 2. Zabezpieczenie 

może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) 

pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach 

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu 

Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: BGŻ BNP PARIBAS NRB 

65 1600 1462 1845 3474 9000 0003  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 5  

W ogłoszeniu jest: II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45100000-8 

45110000-1 45200000-9 45400000-1 45300000-0  

W ogłoszeniu powinno być: II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 

45100000-8 45110000-1 45200000-9 45400000-1 45300000-0 39290000-1  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1) rozbudowy, przebudowy i 

nadbudowy budynku „Z” o windę wraz z ciągami komunikacyjnymi 2) rozbudowy budynku „Z” na 

potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 3) modernizacji istniejących pomieszczeń Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego 4) dostosowania pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej z 



zakresu onkologii, chorób zakaźnych i opieki długoterminowej związanych z realizacją inwestycji pn. 

„Poprawa jakości i dostępności do opieki długoterminowej poprzez przebudowę i doposażenie 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim”. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w ust. 1 znajduje się w dokumentacji projektowej, Specyfikacji 

Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiące załączniki do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1) rozbudowy, 

przebudowy i nadbudowy budynku „Z” o windę wraz z ciągami komunikacyjnymi 2) rozbudowy 

budynku „Z” na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 3) modernizacji istniejących pomieszczeń 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 4) dostosowania pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej 

z zakresu onkologii, chorób zakaźnych i opieki długoterminowej 5) dostawa sprzętu i wyposażenia 

związanych z realizacją inwestycji pn. „Poprawa jakości i dostępności do opieki długoterminowej 

poprzez przebudowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Bielsku 

Podlaskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 znajduje się w 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 

stanowiące załączniki do SIWZ.  

 

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: Załącznik I  

Punkt: Informacje dotyczące ofert częściowych  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie robót budowlanych 1) Krótki 

opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie robót 

budowlanych w zakresie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku „Z” o windę wraz z ciągami 

komunikacyjnymi, rozbudowy budynku „Z” na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, 

modernizacji istniejących pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, dostosowania pomieszczeń 

na potrzeby działalności medycznej z zakresu onkologii, chorób zakaźnych i opieki długoterminowej. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45400000-

1, 45300000-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w 

miesiącach: 9 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: cena - 

60,00 okres gwarancji na roboty budowlano-instalacyjne - 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie dostawy sprzętu i wyposażenia 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i 

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny 

produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie dostawy sprzętu i wyposażenia na potrzeby 

działalności medycznej z zakresu onkologii, chorób zakaźnych i opieki długoterminowej. 2) Wspólny 

Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje 

informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin 

wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 50 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria 

oceny ofert: cena - 60,00 okres gwarancji - 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 


