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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303022-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Roboty budowlane
2020/S 124-303022

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 113-273197)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Struziński
E-mail: m.struzinski@kpim.pl 
Tel.:  +48 797304195
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/kpim

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku
Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Struziński
E-mail: m.struzinski@kpim.pl 
Tel.:  +48 797304195
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/kpim

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr 
B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalis...
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Numer referencyjny: ZP/03/20

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 
medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w 
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – etap I inwestycji”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 113-273197

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi 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 
dysponowania tymi osobami:
(...)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c) Kierownik robot sanitarnych: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 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 tym ukończoną co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie, 
lub rozbudowie czynnego szpitala o wartości minimum 50 000 000 PLN brutto każda.
d) Kierownik robot elektrycznych: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, 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, w tym ukończoną 
co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie czynnego szpitala o 
wartości minimum 50 000 000 PLN brutto każda.
e) Kierownik robot telekomunikacyjnych: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w 
kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień, w tym ukończoną 
co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie czynnego szpitala o 
wartości minimum 50 000 000 PLN brutto każda;
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Powinno być:
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi 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 
dysponowania tymi osobami:
(...)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c) kierownik robot sanitarnych: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 3-
letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po 
uzyskaniu uprawnień, w tym ukończoną co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie, 
lub rozbudowie czynnego szpitala o wartości minimum 50 000 000 PLN brutto każda;
d) kierownik robot elektrycznych: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w 
kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień, w tym ukończoną 
co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie czynnego szpitala o 
wartości minimum 50 000 000 PLN brutto każda;
e) kierownik robot telekomunikacyjnych: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w 
kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień, w tym ukończoną 
co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie czynnego szpitala o 
wartości minimum 50 000 000 PLN brutto każda;
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego 
postępowania,informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23ustawy Pzp.
Powinno być:
12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp.
13. Zamawiający informuje, że zamówienie było przedmiotem dialogu technicznego pn.: „Dialog techniczny w 
zakresie doradztwa oraz udzielenia pomocnych informacji dotyczących rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. bł. J. Popiełuszki we Włocławku”.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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