
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont i dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku A PWSZ w

Tarnowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851634303

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 8

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 63 16 500

1.4.8.) Numer faksu: 14 63 16 600

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@pwsztar.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pwsztar.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00246014/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-26 12:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00231949/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
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ROZDZIAŁ 3: Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek na I piętrze budynku A PWSZ w Tarnowie
wraz z dostosowaniem łazienek nr 107 i 121 dla osób niepełnosprawnych.
3.2. Zakres prac Wykonawcy:
a) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
� demontaż i wyniesienie we wskazane miejsce przez Zamawiającego ścianek systemowych.
� rozebranie posadzek z płytek, wylewek – zniesienie wywóz i utylizacja.
� rozebranie okładzin ściennych tynków – zniesienie wywóz i utylizacja.
� rozebranie ścianek działowych.
� wykonanie nadproży prefabrykowanych.
� wykonanie wylewek i tynków.
� murowanie ścianek działowych.
� dostawa i montaż stolarki drzwiowej.
� wykonanie izolacji poziomej.
� gruntowanie, przygotowanie podłoża układanie płytek posadzkowych 60x60cm. (płytki do
łazienek ogólnodostępnych, antypoślizgowość R11 do R13, odporność na poślizg ≥36,
ścieralność PEI5, płytki nieszkliwione).
� wykonanie izolacji pionowej.
� układanie oblicowań pionowych z płytek 60x30cm.
� malowanie farbami tynków ponad płytkami ściennymi do wysokości powyżej sufitu
podwieszanego.
� wykonanie sufitów podwieszanych.
� dostawa i montaż blatów z konglomeratu gr 3 cm kolor szary.
� dostawa i montaż luster.
� malowanie instalacji CO (grzejniki i rurarz), malowanie drzwi.
� dostawa i montaż dozowników, suszarek, pojemników na papier toaletowy, kosze na odpady,
przegród pisuarowych, ścianek HPL, podgrzewaczy elektrycznych).
� wykonanie robót elektrycznych: nowe instalacje do opraw oświetleniowych, do gniazdek
wtyczkowych (nowe gniazda wtyczkowe) do włączników (nowe włączniki), do opraw ( nowe
oprawy) do czujników ruchu (nowe czujniki ruchu).
� wykonanie nowych instalacji (wraz z podłączeniem armatury i białego montażu) wod.- kan. od
pionów.
� dostawa i montaż armatury i białego montażu.
b) wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i robót towarzyszących:
� zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób postronnych, oraz przed użytkownikami
budynku,
� zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom prac i osobom postronnym w obszarze
wykonywanych prac zgodnie z przepisami BHP,
� okazanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatu bezpieczeństwa, deklaracji zgodności
lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w stosunku do wskazanych
materiałów czy urządzeń.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w SWZ jak i w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ,
mając na względzie następujące uwarunkowania realizacji zadania:
a) godziny pracy na obiekcie 7.00-17.00 (po uzgodnieniu z Zamawiającym możliwość
przedłużenia),
b) realizacja prac będzie się odbywać w obiekcie czynnym (budynek A na czas prowadzonych
prac nie zostanie wyłączony z użytkowania).
c) Zamawiający określa dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
3.4. Szczegółowy zakres prac Wykonawcy określa poniższa dokumentacja:
a) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ, w tym:
- roboty elektryczne,
- branża ogólnobudowlana,
- roboty sanitarne (od istniejących pionów),
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- zestawienie stolarki,
- sufity podwieszane.
� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowe):
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
- instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych,
- instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych,
- wymagania ogólne 
- okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych,
- roboty malarskie, 
- roboty murarskie,
- pokrywanie podłóg i ścian.
b) przedmiar robót – stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
3.7. Słownik Zamówień CPV: 
45000000-7 - Roboty budowlane;
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45431000-7 - Kładzenie płytek
45442100-8 - Roboty malarskie
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
3.8. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty został minimum 36 - miesięczną
gwarancją od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez
zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w projektowanych postanowieniach
Umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.
3.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi
przez okres co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót
budowlanych bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki rękojmi są określone w projektowanych
postanowieniach umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.
3.10. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków
towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można
zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania,
które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych
rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania
identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje
dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta,
znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu
określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań
parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
3.11. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz.1320 ze zm.), osób
wykonujących czynności z zakresu realizacji przez wszystkich pracowników fizycznych i
operatorów maszyn i urządzeń: 
- robót budowlanych związanych z demontażem i montażem płytek, armatury opraw,
dostosowaniem instalacji elektrycznej, malowaniem ścian, wymianą drzwi, szczegółowy zakres
prac Wykonawcy został wymieniony w pkt 3.2 SWZ.
Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej
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prace. 
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych równoważnych rejestrów, którzy
wykonują osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia.
W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w
rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przed
rozpoczęciem wykonywania pracy przez te osoby, przedstawić Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające zatrudnianie ich na umowę o pracę, tj.:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
4) zestawienie podpisane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zawierające informacje, w tym
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj
umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że w projektowanych postanowieniach umowy w § 3
przewidział uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę
wymagań o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań.

5.2 Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji
lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która odbędzie się w dniu 19.10.2021 r. o
godz. 9:00. Spotkanie, przy ul. Mickiewicza 8, wejście główne budynek A. Osoba do kontaktów:
Pan Janusz Kozioł tel.: 14 63 10 710. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty nie jest
wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a udział jest w niej zalecany.

Po zmianie: 
ROZDZIAŁ 3: Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek na I piętrze budynku A PWSZ w Tarnowie
wraz z dostosowaniem łazienek nr 107 i 121 dla osób niepełnosprawnych.
3.2. Zakres prac Wykonawcy:
a) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
� demontaż i wyniesienie we wskazane miejsce przez Zamawiającego ścianek systemowych.
� rozebranie posadzek z płytek, wylewek – zniesienie wywóz i utylizacja.
� rozebranie okładzin ściennych tynków – zniesienie wywóz i utylizacja.
� rozebranie ścianek działowych.
� wykonanie nadproży prefabrykowanych.
� wykonanie wylewek i tynków.
� murowanie ścianek działowych.
� dostawa i montaż stolarki drzwiowej.
� wykonanie izolacji poziomej.
� gruntowanie, przygotowanie podłoża układanie płytek posadzkowych 60x60cm. (płytki do
łazienek ogólnodostępnych, antypoślizgowość R11 do R13, odporność na poślizg ≥36,
ścieralność PEI5, płytki nieszkliwione).
� wykonanie izolacji pionowej.
� układanie oblicowań pionowych z płytek 60x30cm.
� malowanie farbami tynków ponad płytkami ściennymi do wysokości powyżej sufitu
podwieszanego.
� wykonanie sufitów podwieszanych.
� dostawa i montaż blatów z konglomeratu gr 3 cm kolor szary.
� dostawa i montaż luster.
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� malowanie instalacji CO (grzejniki i rurarz), malowanie drzwi.
� dostawa i montaż dozowników, suszarek, pojemników na papier toaletowy, kosze na odpady,
przegród pisuarowych, ścianek HPL, podgrzewaczy elektrycznych).
� wykonanie robót elektrycznych: nowe instalacje do opraw oświetleniowych, do gniazdek
wtyczkowych (nowe gniazda wtyczkowe) do włączników (nowe włączniki), do opraw ( nowe
oprawy) do czujników ruchu (nowe czujniki ruchu).
� wykonanie nowych instalacji (wraz z podłączeniem armatury i białego montażu) wod.- kan. od
pionów.
� dostawa i montaż armatury i białego montażu.
b) wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i robót towarzyszących:
� zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób postronnych, oraz przed użytkownikami
budynku,
� zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom prac i osobom postronnym w obszarze
wykonywanych prac zgodnie z przepisami BHP,
� okazanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatu bezpieczeństwa, deklaracji zgodności
lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w stosunku do wskazanych
materiałów czy urządzeń.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w SWZ jak i w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ,
mając na względzie następujące uwarunkowania realizacji zadania:
a) godziny pracy na obiekcie 7.00-17.00 (po uzgodnieniu z Zamawiającym możliwość
przedłużenia),
b) realizacja prac będzie się odbywać w obiekcie czynnym (budynek A na czas prowadzonych
prac nie zostanie wyłączony z użytkowania).
c) Zamawiający określa dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
3.4. Szczegółowy zakres prac Wykonawcy określa poniższa dokumentacja:
a) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ, w tym:
- roboty elektryczne,
- branża ogólnobudowlana,
- roboty sanitarne (od istniejących pionów),
- zestawienie stolarki,
- sufity podwieszane,
- uchwyty dla niepełnosprawnych,
- system zabudowy HPL,
- rzut łazienek z projektu budowlanego,
- zestawienie blatów podumywalkowych.
� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowe):
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
- instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych,
- instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych,
- wymagania ogólne 
- okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych,
- roboty malarskie, 
- roboty murarskie,
- pokrywanie podłóg i ścian.
b) przedmiar robót – stanowi załącznik nr 12 do SWZ (Zamawiający zamieszcza jako materiał
pomocniczy).
3.7. Słownik Zamówień CPV: 
45000000-7 - Roboty budowlane;
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45431000-7 - Kładzenie płytek
45442100-8 - Roboty malarskie
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45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
3.8. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty został minimum 36 - miesięczną
gwarancją od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez
zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w projektowanych postanowieniach
Umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.
3.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi
przez okres co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót
budowlanych bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki rękojmi są określone w projektowanych
postanowieniach umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.
3.10. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków
towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można
zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania,
które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych
rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania
identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje
dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta,
znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu
określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań
parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
3.11. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz.1320 ze zm.), osób
wykonujących czynności z zakresu realizacji przez wszystkich pracowników fizycznych i
operatorów maszyn i urządzeń: 
- robót budowlanych związanych z demontażem i montażem płytek, armatury opraw,
dostosowaniem instalacji elektrycznej, malowaniem ścian, wymianą drzwi, szczegółowy zakres
prac Wykonawcy został wymieniony w pkt 3.2 SWZ.
Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej
prace. 
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych równoważnych rejestrów, którzy
wykonują osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia.
W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w
rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przed
rozpoczęciem wykonywania pracy przez te osoby, przedstawić Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające zatrudnianie ich na umowę o pracę, tj.:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
4) zestawienie podpisane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zawierające informacje, w tym
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj
umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że w projektowanych postanowieniach umowy w § 3
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przewidział uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę
wymagań o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań.

5.2 Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji
lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która odbędzie się w dniu 19.10.2021 r. o
godz. 9:00. Spotkanie, przy ul. Mickiewicza 8, wejście główne budynek A. Osoba do kontaktów:
Pan Janusz Kozioł tel.: 14 63 10 710. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty nie jest
wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a udział jest w niej zalecany.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-10-29 10:00

Po zmianie: 
2021-11-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-10-29 10:15

Po zmianie: 
2021-11-03 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-11-27

Po zmianie: 
2021-12-02
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