BZP.38.382-26.16

Jastrzębie - Zdrój, 14.09.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
Modernizację Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych nr sprawy: BZP.38.382-26.16

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 14.09.2016 R.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w następujących punktach:
a) w pkt 5.1. lit c) SIWZ z zapisu:
w zakresie pakietu nr 1:
I) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty
budowlane o wartości 2 000 000,00 zł brutto każda w obiekcie lecznictwa
zamkniętego (np. szpital, klinika). W zakresie wymaganych co najmniej 2 robotach
budowlanej, każda z nich powinna zawierać wykonanie sali zabiegowej lub sali
operacyjnej
II) dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy posiadającego
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika
budowy, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach lecznictwa
zamkniętego polegające na budowie przebudowie lub remoncie obiektów lecznictwa
zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę operacyjną lub salę zabiegową o
wartości 2 000 000,00 zł brutto każda.
b) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z doświadczeniem min. 5 lat na
stanowisku kierownika robót posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót, obejmujące co najmniej dwie
roboty budowlane w obiektach lecznictwa zamkniętego polegające na budowie przebudowie
lub remoncie obiektów lecznictwa zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę
operacyjną lub salę zabiegową o wartości 2 000 000,00 zł brutto każda.
A)
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c) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z
doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika robót posiadającego doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót,
obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach lecznictwa zamkniętego
polegające na budowie przebudowie lub remoncie obiektów lecznictwa zamkniętego
zawierających w każdej z tych robót salę operacyjną lub salę zabiegową o wartości 2 000
000,00 zł brutto każda..
B)

w zakresie pakietu nr 2:
I) wykonał należycie , nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej
2 roboty budowlane polegające na dostawie i montażu stolarki drzwiowej o wartości
70 000,00 zł brutto każda w obiekcie lecznictwa zamkniętego (np. szpital, klinika).
II) dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac:
- osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy posiadającego
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika
budowy, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane o charakterze podobnym do
przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na dostawie i
montażu stolarki drzwiowej o wartości 70 000 zł brutto każda w obiekcie lecznictwa
zamkniętego (np. szpital, klinika)
na zapis:
A) w zakresie pakietu nr 1:
I) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty
budowlane o wartości 1 800 000,00 zł brutto każda w obiekcie lecznictwa
zamkniętego (np. szpital, klinika). W zakresie wymaganych co najmniej 2 robotach
budowlanej, każda z nich powinna zawierać wykonanie sali zabiegowej lub sali
operacyjnej
II) dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy posiadającego
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika
budowy, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach lecznictwa
zamkniętego polegające na budowie przebudowie lub remoncie obiektów lecznictwa
zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę operacyjną lub salę zabiegową o
wartości 1 800 000,00 zł brutto każda.
b) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
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elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z doświadczeniem min. 5 lat na
stanowisku kierownika robót posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót, obejmujące co najmniej dwie
roboty budowlane w obiektach lecznictwa zamkniętego polegające na budowie przebudowie
lub remoncie obiektów lecznictwa zamkniętego zawierających w każdej z tych robót salę
operacyjną lub salę zabiegową o wartości 1 800 000,00 zł zł brutto każda.
c) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z
doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika robót posiadającego doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót,
obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach lecznictwa zamkniętego
polegające na budowie przebudowie lub remoncie obiektów lecznictwa zamkniętego
zawierających w każdej z tych robót salę operacyjną lub salę zabiegową o wartości 1 800
000,00 zł brutto każda..
B)

w zakresie pakietu nr 2:
I) wykonał należycie , nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej
2 roboty budowlane polegające na dostawie i montażu stolarki drzwiowej o wartości
60 000,00 zł brutto każda w obiekcie lecznictwa zamkniętego (np. szpital, klinika).
II) dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac:
- osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy posiadającego
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika
budowy, obejmujące co najmniej dwie roboty budowlane o charakterze podobnym do
przedmiotu zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na dostawie i
montażu stolarki drzwiowej o wartości 60 000,00 zł brutto każda w obiekcie lecznictwa
zamkniętego (np. szpital, klinika).
b) w pkt 7.2 lit a) ppkt 1) SIWZ z zapisu:
wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ
na zapis:
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 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 do dysponowania tymi
osobami wraz z oświadczeniem na temat ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
c) w pkt 14.5 SIWZ z zapisu:
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Punkty przyznawane za podane kryterium TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA (T) będą liczone według następującego wzoru:
Wzór
Tmin
Wartość terminu realizacji
Przedmiotu zamówienia

=

––––––––––––– x 20 x 100%
Tbad

gdzie:
Tmin - Najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert
Tbad – Termin realizacji przedmiotu zamówienia podany w ofercie badanej
Uwaga:
- W przypadku pakietu nr 1, minimalny termin wykonania wynosi 50 dni, podczas gdy
maksymalny 74 dni.
- W przypadku pakietu nr 2, minimalny termin wykonania wynosi 40 dni, podczas gdy
maksymalny 74 dni.
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu niż wymagany dla
danego pakietu, oferta będzie podlegała odrzuceniu
na zapis:

Punkty przyznawane za podane kryterium TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA (T) będą liczone według następującego wzoru:
Wzór
Tmin
Wartość terminu realizacji
Przedmiotu zamówienia

=

––––––––––––– x 20 x 100%
Tbad

gdzie:
Tmin - Najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert
Tbad – Termin realizacji przedmiotu zamówienia podany w ofercie badanej
Uwaga:
- W przypadku pakietu nr 1, minimalny termin wykonania wynosi 50 dni, podczas gdy
maksymalny 70 dni.
- W przypadku pakietu nr 2, minimalny termin wykonania wynosi 40 dni, podczas gdy
maksymalny 70 dni.
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu niż wymagany dla
danego pakietu, oferta będzie podlegała odrzuceniu.
d) w pkt C Formularza oferty, ppkt 5, w zakresie przypisu dolnego, z zapisu:
W zakresie pakietu nr 1 - minimalny czas wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 50
dni, a maksymalny 74 dni. W przypadku pakietu nr 2, minimalny czas wykonania
przedmiotu zamówienia wynosi 40 dni, a maksymalny 74 dni (zgodnie z pkt 14.4. SIWZ)
na zapis:
3) W zakresie pakietu nr 1 - minimalny czas wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 50
dni, a maksymalny 70 dni. W przypadku pakietu nr 2, minimalny czas wykonania
przedmiotu zamówienia wynosi 40 dni, a maksymalny 70 dni (zgodnie z pkt 14.4. SIWZ)
3)

e) w pkt 8.11 SIWZ z zapisu:
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Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Kozak - Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
na zapis:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Monika Kokot – Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
f) w pkt 9.1. SIWZ z zapisu:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi:
- Pakiet nr 1 – 88 257,00 zł
- Pakiet nr 2 – 3 048,00 zł
na zapis:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi:
- Pakiet nr 1 – 60 000,00 zł
- Pakiet nr 2 – 2 000,00 zł
g) w pkt 9.3. ppkt a) SIWZ z zapisu:
a)pieniądzu, płatne przelewem na konto: Getin Nobile Bank S.A., nr konta:
91 1560 0013 2341 8722 7000 0002, z dopiskiem:
Wadium na „Modernizację Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych (BZP.38.382-26.16)”
UWAGA:
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego. Dowodem wniesienia
wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub
wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia
wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię
potwierdzenia dokonanego przelewu należy dołączyć do oferty.
Na zapis:
a) pieniądzu, płatne przelewem na konto: Getin Nobile Bank S.A., nr konta:
91 1560 0013 2341 8722 7000 0002, z dopiskiem:
Wadium na „Modernizację Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych (BZP.38.382-26.16) Wadium na pakiet nr ..…….”
UWAGA:
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego. Dowodem wniesienia
wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub
wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia
wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię
potwierdzenia dokonanego przelewu należy dołączyć do oferty.
h) w pkt 11.14. SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Modernizację Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych (BZ.38.382-26.16)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 23.09.2016 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
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następujący sposób:
Oferta na: „Modernizację Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych (BZ.38.382-26.16) Oferta na pakiet nr ………”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 23.09.2016 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

i) w § 16 pkt 1 wzoru umowy - załącznik nr 3 do SIWZ z zapisu:
Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do
dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł (słownie dwa miliony złotych 00/100)
Na zapis:
Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do
dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy,
umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę nie mniejszą niż:
- 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) – w przypadku pakietu nr 1,
- 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) – w przypadku pakietu nr 21.
j) W opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ – w zakresie
pakietu nr 1, i dostosowanie sal jednoosobowych w oddziałach medycznych
do osób niepełnosprawnych z zapisu:
Sale chorych przeznaczone do przebudowy zlokalizowane są w końcowych odcinkach
oddziałów łóżkowych. Funkcjonują na dzień dzisiejszy jako pokoje 1-łóżkowe (15 sztuk) i 5łóżkowe (2 sztuki) bez sanitariatów. Sanitariaty pacjentów zlokalizowane są oddzielnie w
centralnym punkcie oddziałów i dostępne z korytarza. Z uwagi na brak pomieszczeń
dedykowanych dla osób niepełnosprawnych przewidziano przebudowę części pokoi
chorych na sale jednoosobowe z wbudowanymi węzłami sanitarnymi. Przedmiotowa
inwestycja polegać będzie na wykonanie sal chorych jednoosobowych z węzłem sanitarnym
(17 sztuk) z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda z sal będzie miała
dostęp do dedykowanego węzła sanitarnego z pokoju.
Szczegółowy zakres zawiera następująca dokumentacja:
1) Projekt wykonawczy Architektura Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
2) Projekt wykonawczy Instalacje sanitarne Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
3) Projekt Wykonawczy Instalacje gazów medycznych Przebudowa sal chorych w
oddziałach medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób
niepełnosprawnych,
4) Projekt wykonawczy Instalacje elektryczne Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
5) Projekt wykonawczy Konstrukcja Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
6) Karty wyposażeń pomieszczeń
Wyżej wymieniona dokumentacja jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia.
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zapis w zależności od pakietu
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Dodatkowo w cenie oferty należy ująć oznaczenie pomieszczeń (napisy, numeracja) według
wzorów Zamawiającego,
Dołączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres robót i mogą być wykorzystany
tylko do celów poglądowych. Nie stanowią podstawy do późniejszego rozliczenia umowy.
Na zapis:
Sale chorych przeznaczone do przebudowy zlokalizowane są w końcowych odcinkach
oddziałów łóżkowych. Funkcjonują na dzień dzisiejszy jako pokoje 1-łóżkowe (15 sztuk) i 5łóżkowe (2 sztuki) bez sanitariatów. Sanitariaty pacjentów zlokalizowane są oddzielnie w
centralnym punkcie oddziałów i dostępne z korytarza. Z uwagi na brak pomieszczeń
dedykowanych dla osób niepełnosprawnych przewidziano przebudowę części pokoi
chorych na sale jednoosobowe z wbudowanymi węzłami sanitarnymi. Przedmiotowa
inwestycja polegać będzie na wykonanie sal chorych jednoosobowych z węzłem sanitarnym
(17 sztuk) z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda sala będzie miała
dostęp do dedykowanego węzła sanitarnego z pokoju.
Szczegółowy zakres zawiera następująca dokumentacja:
1) Projekt wykonawczy Architektura Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
2) Projekt wykonawczy Instalacje sanitarne Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
3) Projekt Wykonawczy Instalacje gazów medycznych Przebudowa sal chorych w
oddziałach medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób
niepełnosprawnych,
4) Projekt wykonawczy Instalacje elektryczne Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
5) Projekt wykonawczy Konstrukcja Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
6) Karty wyposażeń pomieszczeń
7) Projekt wykonawczy Instalacja Słaboprądowa Przebudowa sal chorych w
oddziałach medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób
niepełnosprawnych
Wyżej wymieniona dokumentacja jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia.
Dodatkowo w cenie oferty należy ująć oznaczenie pomieszczeń (napisy, numeracja) według
wzorów Zamawiającego,
Dołączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres robót i mogą być wykorzystany
tylko do celów poglądowych. Nie stanowią podstawy do późniejszego rozliczenia umowy.
k) W § 3 pkt 2 lit a) wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, z zapisu:
Szczegółowy zakres zamówienia opisują:
a) projekty wykonawcze:
- PW Architektura Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie gabinetu
zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych, technicznych,
przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
- PW Instalacje sanitarne Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie gabinetu
zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych, technicznych,
przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
- PW Instalacje słaboprądowe Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie
gabinetu zabiegowego oddziału do wymogów
sanitarno-higienicznych,
technicznych, przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
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- PW Instalacje gazów medycznych Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie
gabinetu zabiegowego oddziału do wymogów
sanitarno-higienicznych,
technicznych, przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
- PW Instalacje elektryczne Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie gabinetu
zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych, technicznych,
przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
- PW Konstrukcja Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie gabinetu
zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych, technicznych,
przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
- PW Architektura Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych w celu
dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
- PW Instalacje sanitarne Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych w celu
dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych
- PW Instalacje gazów medycznych Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
- PW Instalacje elektryczne Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych w
celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
- PW Konstrukcja Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych w celu
dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
- PW Architektura Montaż drzwi przeciwpożarowych w bloku łóżkowym,
oddzielających klatkę schodową od oddziałów medycznych,
- PW Konstrukcja Montaż drzwi przeciwpożarowych w bloku łóżkowym,
oddzielających klatkę schodową od oddziałów medycznych
na zapis:
Szczegółowy zakres zamówienia opisują:
a) projekty wykonawcze:
- PW Architektura Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie gabinetu
zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych, technicznych,
przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
- PW Instalacje sanitarne Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie gabinetu
zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych, technicznych,
przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
- PW Instalacje słaboprądowe Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie
gabinetu zabiegowego oddziału do wymogów
sanitarno-higienicznych,
technicznych, przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
- PW Instalacje gazów medycznych Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie
gabinetu zabiegowego oddziału do wymogów
sanitarno-higienicznych,
technicznych, przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
- PW Instalacje elektryczne Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie gabinetu
zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych, technicznych,
przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
- PW Konstrukcja Przebudowa Oddziału Urologii – dostosowanie gabinetu
zabiegowego oddziału do wymogów sanitarno-higienicznych, technicznych,
przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem w urządzenia medyczne,
- PW Architektura Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych w celu
dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
- PW Instalacje sanitarne Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych w celu
dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych
- PW Instalacje gazów medycznych Przebudowa sal chorych w oddziałach
medycznych w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
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- PW Instalacje elektryczne Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych w
celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
- PW Konstrukcja Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych w celu
dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
- PW Architektura Montaż drzwi przeciwpożarowych w bloku łóżkowym,
oddzielających klatkę schodową od oddziałów medycznych,
- PW Konstrukcja Montaż drzwi przeciwpożarowych w bloku łóżkowym,
oddzielających klatkę schodową od oddziałów medycznych
- PW Instalacja Słaboprądowa Przebudowa sal chorych w oddziałach medycznych w
celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy
PZP uzupełnia Załącznik nr 9 do SIWZ – tj. Dokumentacja projektowa, o następującą
dokumentację:
- STWIOR,
- Przedmiar robót
- Korekta Projektu wykonawczego instalacja gazów medycznych

W związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 i art. 38 ust 4a Ustawy PZP
zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia także
następującą treść SIWZ:
I)
w pkt 1.14 z zapisu:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Modernizację Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych (BZ.38.382-26.16) Oferta na pakiet nr ………”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 23.09.2016 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Modernizację Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych (BZ.38.382-26.16) Oferta na pakiet nr ………”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 26.09.2016 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
II)
w pkt 12.1 z zapisu:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1,
na I piętrze, do dnia 23.09.2016 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1,
na I piętrze, do dnia 26.09.2016 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.
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III)
w pkt 12.4. z zapisu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Zamówień publicznych pokój
nr 9, XI piętro w dniu 23.09.2016 r., o godzinie 10:30.
Na zapis:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Zamówień publicznych pokój
nr 9, XI piętro w dniu 26.09.2016 r., o godzinie 10:30.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ – po zmianach z dnia 14.09.2016 r.
- Wzór umowy po zmianach z dnia 14.09. 2016
- Formularz oferty po zmianach z dnia 14.09. 2016
- Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 14.09. 2016 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 14.09.2016 r.
- STWIOR,
- Przedmiar robót
- Korekta Projektu wykonawczego instalacja gazów medycznych

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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