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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4) 
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Strzeszynie. 2. Zadania realizowane są w ramach projektu pn. 
„Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z 
dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Priorytetowa 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. 3. Zakres 
przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie : - robót ogólnobudowlanych, kubaturowych i 
wykończeniowych, - robót sanitarnych instalacji wod.-kan., co, gaz, - instalacji elektrycznych, 
niskoprądowych, - instalacji wentylacji mechanicznej, - kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
usunięcie starego zbiornika na ścieki, - zagospodarowanie terenu. 4. Szczegółowy zakres prac 
opisany został w: - Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej 
SIWZ, - dokumentacji technicznej (Projekcie budowlanym: Architektura, Konstrukcja, Instalacje 
Sanitarne, Instalacje Elektryczne, Projekcie wykonawczym – system pętli indukcyjnej, Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót systemu pętli indukcyjnej oraz przedmiarach robót) - stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej 
SIWZ. UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i 
pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego 
zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub 
zmian. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia: 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 108). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych z wyłączeniem przypadków o 
których rodzaj pracy może być wykonywany na podstawie innych przepisów prawa. 2) 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia 
wykonania robót: a) budowlanych, w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne oraz 
zagospodarowanie terenu, ławy i ściany fundamentowe oraz ściany i stropy piwnic, izolacja 
fundamentów, podkłady na gruncie, parter, taras, kominy, posadzki, okładziny ścian i sufitów, 
stolarka aluminiowa, elewacja, stalowa klatka schodowa, roboty remontowo-budowlane, b) 
sanitarnych, w szczególności: przyłącz/instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja wodociągowa, 
instalacja kanalizacyjna, biały montaż, instalacja c.o., wentylacja, c) instalacji elektrycznych 
wewnętrznych i instalacji systemu pętli indukcyjnej. Informacje o sposobie dokumentowania 
zatrudnienia ww. osób oraz o uprawnieniach Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 



Wykonawcę wymogu dotyczącego zatrudnienia znajdują się w istotnych postanowieniach umowy, 
stanowiących zał. nr 9 do SIWZ. 6. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia. 7. Zamawiający
dopuszcza możliwość zastosowania innych systemów, materiałów niż wskazane w dokumentacji 
projektowej, jeżeli ich opisanie w projektach budowlano- wykonawczych, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót nastąpiło poprzez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Wykazanie 
równoważności systemów, materiałów, spoczywa na Wykonawcy. Warunkiem zastosowania 
równoważnych systemów, materiałów jest spełnienie wszystkich aktualnych i obowiązujących 
norm, konieczność posiadania parametrów niegorszych od wskazanych w dokumentacji 
projektowej. 8. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej i przetargowej zawarto 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 Pzp, zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji. 9. W przypadku 
oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji 
przetargowej i projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z
art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzeszynie. 2. Zadania realizowane są w ramach projektu pn. 
„Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z 
dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Priorytetowa 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. 3. Zakres 
przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie : - robót ogólnobudowlanych, kubaturowych i 
wykończeniowych, - robót sanitarnych instalacji wod.-kan., co, gaz, - instalacji elektrycznych, 
niskoprądowych, - instalacji wentylacji mechanicznej, - kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
usunięcie starego zbiornika na ścieki, - zagospodarowanie terenu. 4. Szczegółowy zakres prac 
opisany został w: - Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej 
SIWZ, - dokumentacji technicznej (Projekcie budowlanym: Architektura, Konstrukcja, Instalacje 
Sanitarne, Instalacje Elektryczne, Projekcie wykonawczym – system pętli indukcyjnej, Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót systemu pętli indukcyjnej oraz przedmiarach robót) - stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej 
SIWZ, - rysunku wykonawczym pt. „Strzeszyn – Wentylacja rzut poddasza”- stanowiącym zał. nr 2
a do niniejszej SIWZ. UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie 
orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do 
rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych 
uzupełnień lub zmian. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia: 1) Zamawiający stosownie do art. 29 
ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 
wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych z 
wyłączeniem przypadków o których rodzaj pracy może być wykonywany na podstawie innych 
przepisów prawa. 2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia wykonania robót: a) budowlanych, w szczególności: roboty rozbiórkowe, 
roboty ziemne oraz zagospodarowanie terenu, ławy i ściany fundamentowe oraz ściany i stropy 
piwnic, izolacja fundamentów, podkłady na gruncie, parter, taras, kominy, posadzki, okładziny ścian
i sufitów, stolarka aluminiowa, elewacja, stalowa klatka schodowa, roboty remontowo-budowlane, 
b) sanitarnych, w szczególności: przyłącz/instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja 



wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, biały montaż, instalacja c.o., wentylacja, c) instalacji 
elektrycznych wewnętrznych i instalacji systemu pętli indukcyjnej. Informacje o sposobie 
dokumentowania zatrudnienia ww. osób oraz o uprawnieniach Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez Wykonawcę wymogu dotyczącego zatrudnienia znajdują się w istotnych 
postanowieniach umowy, stanowiących zał. nr 9 do SIWZ. 6. Zamawiający zaprasza wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem 
zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych systemów, materiałów niż
wskazane w dokumentacji projektowej, jeżeli ich opisanie w projektach budowlano- 
wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w 
przedmiarach robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę. Wykazanie równoważności systemów, materiałów, spoczywa na 
Wykonawcy. Warunkiem zastosowania równoważnych systemów, materiałów jest spełnienie 
wszystkich aktualnych i obowiązujących norm, konieczność posiadania parametrów niegorszych od
wskazanych w dokumentacji projektowej. 8. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej i 
przetargowej zawarto 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 Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w 
dokumentacji. 9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań 
określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2019-05-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być 
sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2019-05-28, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być 
sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL 


