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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 970773231
Adres pocztowy: UL. ZYTY 26
Miejscowość: ZIELONA GÓRA
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Lisowska
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl 
Tel.:  +48 683296609
Faks:  +48 683255808
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpital.zgo.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach realizacji projektu 
"Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anesatezjologii i Intensywnej Terapii oraz..."
Numer referencyjny: TZ.372.80.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej (wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania) i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” wraz z wyposażeniem trwale wbudowanym oraz zagospodarowaniem terenu w ramach projektu 
pn.: „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego 
Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania kompletu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych, uwzględniając wszystkie 
obowiązujące przepisy, a w szczególności Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych, a następnie do 
wykonania zaprojektowanego budynku i jego wyposażenia oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:tz1@szpital.zgora.pl
www.bip.szpital.zgo.pl
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22/03/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: szpitalzg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177673
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 253-638206
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/12/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Do oferty należy dołączyć:
— formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
— formularz cenowy (dla oferowanego zadania) zgodny z załącznikiem nr 2–12 do SIWZ,
— pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia publicznego,
— dowód wniesienia wadium:— w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć 
do oferty elektroniczny oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium — w przypadku wniesienia 
wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,
— dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, o ile Wykonawca korzysta z sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
— Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zawierający wykres Gantta, uwzględniający rozbicie na poszczególne 
rodzaje i etapy robót (harmonogram powinien wskazywać termin zakończenia Etapu I i II, umożliwić 
identyfikację kwot przewidzianych płatności w poszczególnych kwartałach w okresie realizacji oraz rozbicie 
prac budowlanych minimum na branże i stadium realizacji, np.: wykonanie prac konstrukcyjnych, wykonanie 
prac wykończeniowych wewnątrz budynku, wykonanie przyłączy i sieci zewnętrznych, wykonanie instalacji 
elektrycznych niskoprądowych, montaż osprzętu (w poszczególnych branżach) i wyposażenia),
— wypełniony przez Wykonawcę wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Ciąg dalszy z pkt VI.4.3.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu 
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania.
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638206-2020:TEXT:PL:HTML
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VI.3)
Informacje dodatkowe:
Do oferty należy dołączyć:
— formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
— pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia publicznego,
— dowód wniesienia wadium:— w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć 
do oferty elektroniczny oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium — w przypadku wniesienia 
wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,
— dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, o ile Wykonawca korzysta z sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
Ciąg dalszy z pkt VI.4.3.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu 
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:



4 / 4

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 7 i 8 do SIWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ 
po modyfikacji z dnia 22.03.2021
W Załączniku nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wykreślony zostaje zapis o treści „ filtry na kanałach 
wyrzutowych – na kanałach wyrzutowych, przed wyrzutnią należy instalować filtry HEPA”, który znajduje się w 
punkcie 6 ust. 1) lit. m;
Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 10 do SIWZ w zakresie rozdziału 2.4.1 Wymagania 
dotyczące instalacji sanitarnych – treść nowego brzmienia rozdziału stanowi załącznik do odpowiedzi.
W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 3 do SIWZ po 
modyfikacji z dnia 22.03.2021
Zmiana VIII
W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 1 do SIWZ po 
modyfikacji z dnia 22.03.2021


