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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 505805-N-2020  

Data: 23/01/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 

92325348000000, ul. ul. Markwarta  42466, 85-015  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, 

państwo Polska, tel. 525 826 252, e-mail przetargi@szpitalmsw.bydgoszcz.pl, faks 

525 826 209.  

Adres strony internetowej (url): www.szpital-msw.bydgoszcz.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

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: 1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające 

na: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych SP 

WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, w zakresie szczegółowo określonym w: - dokumentacji 

projektowej – załącznik nr 10 do SIWZ, - przedmiarach robót – załącznik nr 11 do SIWZ, - 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 12 do SIWZ, 2. Wszystkie 

materiały/urządzenia, które zostały określone w załącznikach SIWZ za pomocą nazw 

producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, mogą zostać zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Jako 

równoważne zamawiający uzna materiały/urządzenia o takich samych lub lepszych 

parametrach technicznych, właściwościach fizykochemicznych i cechach charakterystycznych 

w stosunku do parametrów, właściwości i cech określonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3. W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 

ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim 

odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający w zakresie przywołanych 

w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg „co najmniej” i 

dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem robót budowlanych opisanych 

lub wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy. Powyższy wymóg nie dotyczy w 



 
szczególności: 1) dostaw towarów, urządzeń oraz usług transportowo-rozładunkowych, 2) 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186). Szczegółowe 

regulacje wynikające z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy zawierają główne postanowienia umowy. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, jednocześnie 

zamawiający nie zastrzega obowiązku wynikającego z art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy. 6. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 7. 

Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w głównych 

postanowieniach umowy. 8. Uwaga! Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie. W 

związku z powyższym, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości 

i zabezpieczenia miejsca realizacji robót przed ingerencją obsługi i użytkowników obiektu, w 

okresie realizacji przedmiotu zamówienia (do odbioru końcowego robót). Ponadto 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji 

robót.  

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: 1. Przedmiotem postępowania są roboty 

budowlane polegające na: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób 

Wewnętrznych SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, w zakresie szczegółowo określonym w: - 

dokumentacji projektowej – załącznik nr 9 do SIWZ, - przedmiarach robót – załącznik nr 10 

do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11 do SIWZ, 2. 

Wszystkie materiały/urządzenia, które zostały określone w załącznikach SIWZ za pomocą 

nazw producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, mogą zostać zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Jako 

równoważne zamawiający uzna materiały/urządzenia o takich samych lub lepszych 

parametrach technicznych, właściwościach fizykochemicznych i cechach charakterystycznych 

w stosunku do parametrów, właściwości i cech określonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3. W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 

ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim 

odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający w zakresie przywołanych 

w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg „co najmniej” i 

dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem robót budowlanych opisanych 

lub wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy. Powyższy wymóg nie dotyczy w 

szczególności: 1) dostaw towarów, urządzeń oraz usług transportowo-rozładunkowych, 2) 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186). Szczegółowe 

regulacje wynikające z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy zawierają główne postanowienia umowy. 



 
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, jednocześnie 

zamawiający nie zastrzega obowiązku wynikającego z art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy. 6. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 7. 

Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w głównych 

postanowieniach umowy. 8. Uwaga! Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie. W 

związku z powyższym, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości 

i zabezpieczenia miejsca realizacji robót przed ingerencją obsługi i użytkowników obiektu, w 

okresie realizacji przedmiotu zamówienia (do odbioru końcowego robót). Ponadto 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji 

robót.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-02-07, godzina: 09:30,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-10, godzina: 09:30,  

 


