
 Zamość, dnia  12  kwietnia 2018 r.

AG.ZP.3320.25.03982.18

dotyczy: zmiana treści SIWZ.

                 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, na mocy  art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do
przetargu  nieograniczonego  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Dobudowa
budynku  trzykondygnacyjnego  z  podpiwniczeniem  do  bloku  „A”  wraz  z
przeprowadzeniem  robót  remontowo-  budowlanych  na  I  piętrze  bloku  „A”  dla
Oddziału Kardiologicznego” w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz terminów
składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium.   
 

Ulega zmniejszeniu zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w następującym
zakresie: 
Z  zadania  III  usuwa  się  w  Branży  Elektrycznej,  Teletechnicznej  (Dobudowa  do  A)
następujące przedmiary:
- Przedmiar robót w branży teletechnicznej – Sieci Bezprzewodowe WiFi (opracowany
przez E. Piniaź)
- Przedmiar robót w   branży teletechnicznej – System Audiowizualny (opracowany przez
E. Piniaź)
-  Przedmiar  robót  w  branży  teletechnicznej  –  System  Kardiomonitoringu  Mobilnego
(opracowany przez E. Piniaź),
- Przedmiar robót - Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO (opracowany
przez G. Jabłoński). 
Z zadania III usuwa się również w Branży drogowej: 
- Przedmiar Robót w branży drogowej – opracowany przez T. Buchmiet.
Zakres  robót  określony  w  wymienionych  powyżej  przedmiarach   nie  stanowi
przedmiotu zamówienia. Na str. 2 SIWZ wykreśla się pkt 21 o brzmieniu „21. Zad. III
branża  drogowa –  1  przedmiar”,  pkt  23  o  dotychczasowym brzmieniu:  „23.  Zad.  III
branża   elektryczna  –  7  przedmiarów”,  otrzymuje  brzmienie:  „23.  Zad.  III  branża
elektryczna – 3 przedmiary”.

Obowiązujące przedmiary dla Zadania III w załączeniu do niniejszego pisma. 

Zakres rzeczowy do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku
trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku „A” wraz z przeprowadzeniem robót
remontowo – budowlanych na I piętrze w bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego” jest
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określony  w  poszczególnych  pozycjach  przedmiarów  robót,  natomiast  projekty
wykonawcze  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  są  dokumentacją
uszczegóławiającą pozycje przedmiarowe.  

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia polegającą na zmniejszeniu
jego zakresu ulegają zmianie wyznaczone terminy.  Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert  – 08 maja 2018 r. godz. 11:00, 
- termin otwarcia ofert – 08 maja 2018 r. godz. 12:00,
- termin wnoszenia wadium – przed 08 maja 2018 r., godz. 11:00.

Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ str. 17 dotyczącą  oznakowania koper-
ty zawierającej  ofertę.  Koperta  powinna być oznakowana:  „Przetarg nieograniczony –
dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku „A” wraz z prze-
prowadzeniem robót remontowo budowlanych na I piętrze w bloku „A” dla Oddziału
Kardiologicznego. Nie otwierać przed  08 maja 2018 r.  godz. 12:00.” 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek
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