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Ogłoszenie nr 500125604-N-2018 z dnia 05-06-2018 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 562326-N-2018
Data: 22/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 82089000000, ul. ul.
Karłowicza 26, 85092 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52
341-94-46, e-mail finanse@womp.womp.bydgoszcz.pl, faks 0-52 340 02 05.
Adres strony internetowej (url): www.womp.bydgoszcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE: Na
potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do
SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 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
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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; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: a) 1 robotę budowlaną obejmującą swym
zakresem termomodernizację (min. w zakresie poprawy izolacyjności ścian zewnętrznych,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania) w budynkach
użyteczności publicznej w formule zaprojektuj i wykonaj, o wartości brutto co najmniej 3,5
mln złotych; b) 1 robotę budowlaną na czynnym kubaturowym obiekcie służby zdrowia w
formule „zaprojektuj i wykonaj”, o wartości brutto co najmniej 3 mln złotych Zamawiający
nie dopuszcza łączenia robót w celu spełnienia warunku. Każda z wymienionych robót musi
być wykonana w ramach odrębnej umowy. Do wykazu należy załączyć dowody określające,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2) DYSPONOWANIE POTENCJAŁEM: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy
złożyć wykaz osób (załącznik nr 3 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego 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. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje osobami: a) osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń (architekt) z minimum 5 letnim
doświadczeniem zawodowym b) projektant posiadający uprawnienia w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym, c) projektant posiadający
uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z minimum 5-letnim
doświadczeniem zawodowym, d) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada co
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako
kierownik budowy) po uzyskaniu uprawnień, e) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub
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robót) po uzyskaniu uprawnień, f) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada co
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako
kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień. W odniesieniu do wskazanych osób
zgodnie z rozdziałem VIII pkt 2. Wykonawca załączy oświadczenie, że zaproponowane
osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu
zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a
Prawa budowlanego, który odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U.z 2016 r. poz. 65. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) w sytuacji gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu
samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby
samorządu zawodowego. 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
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1) WYKONANE ROBOTY
BUDOWLANE: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót
budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 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; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym
okresie wykonał: a) 1 robotę budowlaną obejmującą swym zakresem termomodernizację
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(min. w zakresie poprawy izolacyjności ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania) w budynkach użyteczności publicznej
w formule zaprojektuj i wykonaj, o wartości brutto co najmniej 2,6 mln złotych; b) 1
robotę budowlaną w formule „zaprojektuj i wykonaj”,dotyczącą kubaturowego budynku
użyteczności publicznej, o wartości brutto co najmniej 2,3 mln złotych Zamawiający nie
dopuszcza łączenia robót w celu spełnienia warunku. Każda z wymienionych robót musi
być wykonana w ramach odrębnej umowy. Do wykazu należy załączyć dowody
określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone. 2) DYSPONOWANIE POTENCJAŁEM: Na potwierdzenie
niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 3 do SIWZ), skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 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. Zamawiający uzna
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami: a) osoba z
uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez
ograniczeń (architekt) z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym b) projektant
posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z minimum 5-letnim
doświadczeniem zawodowym, c) projektant posiadający uprawnienia w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z minimum 5-letnim doświadczeniem
zawodowym, d) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada co najmniej
4-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik
budowy) po uzyskaniu uprawnień, e) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy
lub robót) po uzyskaniu uprawnień, f) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która
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posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień. W
odniesieniu do wskazanych osób zgodnie z rozdziałem VIII pkt 2. Wykonawca załączy
oświadczenie, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą
do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada
Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który odsyła do ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2016 r. poz. 65. ze zm.)
przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w
sytuacji gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w
budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
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

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium Oferta musi być zabezpieczona
wadium w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wniesione w następujących formach: • pieniądzu; • poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach
ubezpieczeniowych; • gwarancjach bankowych; • 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 2000 r. Nr 109,
poz. 1158 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia
7 czerwca 2018r. do godziny 10:45 na rachunek bankowy Zamawiającego:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz Konto
bankowe: BZ WBK 33 1500 1360 1213 6002 1921 0000 z zaznaczeniem „Wadium –
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY”. Z treści gwarancji (poręczenia) musi
jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być
podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści
gwarancji winno wynikać nieodwołane i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium
wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym
zamawiającego, wadium wniesione w formie gwarancji bankowej (lub innej) należy
dołączyć do oferty przetargowej. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej; - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium Oferta musi być
zabezpieczona wadium w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) Wadium może być wniesione w następujących formach: •
pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • gwarancjach bankowych; •
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 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium w
formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia 14 czerwca 2018r. do godziny
10:45 na rachunek bankowy Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz Konto bankowe: BZ WBK 33 1500
1360 1213 6002 1921 0000 z zaznaczeniem „Wadium –
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY”. Z treści gwarancji (poręczenia)
musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja
musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołane i bezwarunkowe, na
każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego, wadium wniesione w formie
gwarancji bankowej (lub innej) należy dołączyć do oferty przetargowej.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w
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wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.
1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; - Zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
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