
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie projektowej budowlanej i wykonawczej 

wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim pomieszczeń toalet na kondygnacjach 2, 3 i 4 w budynku Młyna oraz
przestrzeni zewnętrznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Park Kultury w Bydgoszczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384999612

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mennica 10

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-112

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 837356304

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlynyrothera.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mlynyrothera.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00200714/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-09 08:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00199618/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
1.6. Rodzaj zamawiającego

Przed zmianą: 
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej
(centralnej lub terenowej)

Po zmianie: 
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 2, Część 2)

Przed zmianą: 
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób
niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

Po zmianie: 
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organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z
przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim pomieszczeń toalet na kondy-gnacjach 2,3, i 4 w budynku Młyna oraz
przestrzeni zewnętrznej kompleksu Młynów Rothera.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne Zadania. Zadania obejmują uzyskanie pozwolenia na budowę (o
ile będzie wymagane) lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia, przyjęte przez właściwy organ bez sprzeciwu,
wraz z projektami wnętrz zawierającymi uzgodnienia konserwator-skie, o ile będą niezbędne.
Projekty wykonywane w ramach OPZ/SWZ powinny zawierać wszystkie niezbędne zestawie¬nia i specyfi-kacje w tym
elementów wyposażenia wnętrz: mebli, sprzętu, oświetlenia etc. w stopniu wystarczającym, aby na podstawie tej kompletnej
dokumentacji Zamawiający mógł przeprowadzić postepowanie o udzie-lenie zamówienia publicznego na ich realizację.
Załączniki – dokumentacja projektowa stanowią osobne pliki.
a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla każdego z dwóch zadań będzie podzielone na 3 ETAPY zgodnie z zapisami
SWZ.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części oznaczonych jako
Zadania:
1) Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przestrzeni tarasu zewnętrznego
przy budynku od strony dziedzińca wewnętrznego (z wyłączeniem strefy gastronomicznej i kawiar-nian-
ej) , dokumentacji projektowej systemu informacji i oznakowania zewnętrznego obiektu oraz 
opracowanie koncepcji bezpośredniego otoczenia kompleksu Młynów Rothera od strony ulicy
Mennica wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim. 
2) Zadanie 2 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz 
z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim pomieszczeń toalet na kondygnacjach 2, 3 i 4 w budynku
Młyna Rothera.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST 1 USTAWY z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. 2022, POZ. 835)

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę o której mowa w art. 2 przedmiotowej ustawy ze wskazaniem zasto-sowania środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowa-niu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze-śnia 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wy-kazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podsta-wie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1

Po zmianie: 
W OGŁOSZENIU POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: NIE
2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:
NIE DOTYCZY
POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych – państwowe i samorządowe
instytucje kultury.

CZĘŚĆ 2 POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: NIE

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00200714/01 z dnia 2022-06-09

2022-06-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:
NIE DOTYCZY

POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych – państwowe i samorządowe
instytucje kultury.

CZESĆ 2 POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

W OGŁOSZENIU POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: NIE
2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:
NIE DOTYCZY
POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych – państwowe i samorządowe
instytucje kultury.

CZĘŚĆ 2 POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: NIE
2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:
NIE DOTYCZY

POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych – państwowe i samorządowe
instytucje kultury.

CZESĆ 2 POWINNO BYĆ PO ZMIANIE:
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
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