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I. II. VI. VII.

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

2018/S 047-102610

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 014-027771)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

ul. Arkońska 4

Szczecin

71-455

Polska

Osoba do kontaktów: Marta Potiechin-Nowak

Tel.: +48 918139076

E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl

Faks: +48 918139079

Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spwsz.szczecin.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i

stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w

SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej

Numer referencyjny: EP/220/98/2017

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Roboty budowlane pod nazwą: „Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na

potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i

zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu

Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie” na podst. dokum. tech. pn:

Rozbiórka Budynku „Z”, Zagospodarowanie terenu wraz z likwidacją kolizji i

przebudową linii kablowej 0,4 kV w SPWSZ w Szczecinie” i „Budowa budynku na

potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału

Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z budową łącznika komunikacyjnego i

zagospodarowaniem terenu w SPWSZ w Szczecinie”.

Szczegółowy OPZ stanowią załączniki 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1A oraz 1B do SIWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach

opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, zgodnie z

przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 014-027771

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:

Zamiast:

Roboty budowlane pod nazwą: „Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na

potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i

zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu

Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie” na podst.dokum.tech. pn:

Rozbiórka Budynku „Z”, Zagospodarowanie terenu wraz z likwidacją kolizji i

przebudową linii kablowej 0,4 kV w SPWSZ w Szczecinie” i „Budowa budynku na

potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału

Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z budową łącznika komunikacyjnego i

zagospodarowaniem terenu w SPWSZ w Szczecinie”.Szczegółowy OPZ stanowią

załączniki 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1A oraz 1B do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest

zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, zgodnie z przyjętym harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

Powinno być:

Roboty budowlane pod nazwą:„Rozbiórka Budynku „Z”, Zagospodarowanie terenu

wraz z likwidacją kolizji i przebudową linii kablowej 0,4 kV w Samodzielnym

Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” i „Budowa budynku

na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału

Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z budową łącznika komunikacyjnego i

zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu

Zespolonym w Szczecinie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią

załącznik nr 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach

opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ i

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przyjętym

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą:

„Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i

stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej

4 w Szczecinie”.

Na podstawie dokumentacji technicznej pn:

„Rozbiórka Budynku „Z”, Zagospodarowanie terenu wraz z likwidacją kolizji i

przebudową linii kablowej 0,4 kV w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim

Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” i „Budowa budynku na potrzeby Oddziału
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Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii z

Pododdziałem Udarowym wraz z budową łącznika komunikacyjnego i

zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu

Zespolonym w Szczecinie”.W ramach projektu współfinansowanego ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Planu

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn.„Podniesienie jakości i

dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na

potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału

Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i

Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1, 1.1, 1.2,

1.3, 1.4, 1A oraz 1B do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami

technicznymi instalacji medycznych, którego częścią jest dokumentacja

projektowa i STWiOR pn.: „Rozbiórka Budynku „Z”, Zagospodarowanie terenu wraz

z likwidacją kolizji i przebudową linii kablowej 0,4 kV w Samodzielnym Publicznym

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” i „Budowa budynku na potrzeby

Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii z

Pododdziałem Udarowym wraz z budową łącznika komunikacyjnego i

zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu

Zespolonym w Szczecinie”.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach

opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, zgodnie z

przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy przy udziale

podwykonawców, zasady zgłaszania podwykonawców oraz obligatoryjne elementy

umowy podwykonawczej określa załącznik 4, 4A i 4B do SIWZ – projekt umowy

wraz z załącznikami.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą:

„Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i

stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej

4 w Szczecinie” na podstawie dokumentacji technicznej pn: „Rozbiórka Budynku

„Z”, Zagospodarowanie terenu wraz z likwidacją kolizji i przebudową linii kablowej

0,4 kV w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w

Szczecinie” i „Budowa budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji

Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z

budową łącznika komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym

Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” w ramach projektu

współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w

ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

pn.„Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie

poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek,

Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału

Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1, 1.1, 1.2,

1.3, 1.4, 1.5, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia

wraz z parametrami technicznymi instalacji medycznych, którego częścią jest

dokumentacja projektowa i STWiOR pn.: „Rozbiórka Budynku „Z”,

Zagospodarowanie terenu wraz z likwidacją kolizji i przebudową linii kablowej 0,4

kV w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

i „Budowa budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji

Dializ, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z budową łącznika

komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”.
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3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach

opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ i

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przyjętym

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy przy udziale

podwykonawców, zasady zgłaszania podwykonawców oraz obligatoryjne elementy

umowy podwykonawczej określa załącznik 4, 4A i 4B do SIWZ – projekt umowy

wraz z załącznikami.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 14/03/2018

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 23/03/2018

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 14/03/2018

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 23/03/2018

Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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