
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 153482-2011 z dnia 2011-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów 

szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wraz z montaŜem i obsługą. Urządzenia muszą umoŜliwiać 

eliminację bakterii... 

Termin składania ofert: 2011-06-28  

Numer ogłoszenia: 155192 - 2011; data zamieszczenia : 13.06.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  153482 - 2011 data 10.06.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 

41 30 111, fax. 32 41 30 112. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).  

W ogłoszeniu jest:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody 

pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wraz z montaŜem i 

obsługą. Urządzenia muszą umoŜliwiać eliminację bakterii Legionella z instalacji wody. W zakres 

przedmiotu wchodzi pełna obsługa urządzeń przez okres 24 miesięcy. Dezynfekcja musi się odbywać 

roztworem dwutlenku chloru (CIO2). System do dezynfekcji obiegu c.w.u. winien zwalczać bakterię 

Legionella pneumophila na poziomie dopuszczalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. z 2007r, Nr 61, poz.417 z późn. zm.). Dostawa jest realizowana zgodnie z 

umową dotacji gminy - Realizacja zadania modernizacyjnego zadanie nr 8 pod nazwą Zakup urządzeń 

do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. 

Szpitalnej 1. Realizacja zadania spełnia warunki określone: - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

29 marca 2007r. (Dz.U. Z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spoŜycia przez ludzi. - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 02 luty 2011r. 

(Dz.U. z 2011r. Nr 31, poz. 158) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. - Obwieszczeniem 

MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia MGPiPS w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169, poz.1650 z późn. 
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zm.). 2.1 Dane dotyczące przedmiotu zamówienia: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski stanowią dwa 

oddalone od siebie o 7 km obiekty szpitalne. KaŜdy z nich posiada własną kotłownię, stację 

wymienników ciepła wraz z zasobnikami ciepłej wody uŜytkowej. Oba obiekty posiadają rozległe i 

nierównomiernie wykorzystywane instalacje ciepłej wody uŜytkowej. W obiekcie przy ul. Szpitalnej 1 

urządzenia do likwidacji Legionelli zabudować w pobliŜu wymiennika cwu. w osobno stojącym budynku - 

kotłowni. W obiekcie przy ul. E. Zegadłowicza 3 lokalizacja kotłowni to piwnica pawilonu B. Tam równieŜ 

zabudować instalację w pobliŜu wymiennika cwu. Zapotrzebowanie na cwu wynosi < 5m3 h dla ul. 

Szpitalnej i , niŜ 10m3 h dla ul. E. Zegadłowicza. 2.2 Zakres prac - wizja lokalna - przed złoŜeniem oferty 

wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w budynkach szpitalnych w celu zapoznania się z istniejącym 

stanem technicznym węzła cieplnego i instalacją ciepłej wody .Wizja przeprowadzona zostanie przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego. Z dokonanej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół przy 

udziale Zamawiającego, Zamawiający ustala zebranie Wykonawców w dniu 19.05.2011r. o godz. 1000 w 

siedzibie Zamawiającego przy ul. Zegadłowicza 3 i przy ul. Szpitalnej 1 (Dział Realizacji Remontów i 

Utrzymania Ruchu Infrastruktury Technicznej, ul. Szpitalna 1) celem przeprowadzenia wizji lokalnej lub 

na wniosek Wykonawców w innym terminie nie późniejszym jednak niŜ na 5 dni przed datą otwarcia 

ofert. Termin inny niŜ wskazany wyŜej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w 

informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania. - przedstawienie w ciągu tygodnia od 

podpisania umowy, do akceptacji przez Inwestora , projektu technologii cwu z naniesioną instalacją do 

zwalczania Legionelli. Po uzyskaniu zgody Inwestora, która nastąpi w ciągu 3 dni roboczych realizacja 

zadania: - wykonanie prac przygotowawczych instalacyjnych w kotłowniach przy ul. Szpitalnej 3 i 

Zegadłowicza 1, ( wykonanie przyłączy instalacji wodnej , doprowadzenie zasilania elektrycznego), - 

transport urządzeń do budynków Zamawiającego, - podłączenie urządzeń w dopasowanych dla nich, 

zgodnych z instrukcją producenta miejscach - uruchomienie i regulację urządzeń, - przedłoŜenie 

niezbędnych protokołów potwierdzających bezpieczeństwo i prawidłowe podłączenie układu, - 

przeszkolenie pracowników, - wykonanie, w uprawnionej przez WIS jednostce, pomiaru wody na 

obecność bakterii Legionelli dla jednego wskazanego przez Inwestora miejsca w kaŜdym obiekcie. 2.3 

Dane techniczne, elementy systemu uzdatniania: -Generator do wytwarzania ClO2 o stęŜeniu min. 2g l i 

wydajności generatora dwutlenku chloru min. 10g h wraz z niezbędnym wyposaŜeniem koniecznym do 

uruchomienia urządzenia. - Zbiorniki na odczynniki chemiczne - NaCLO2, HCL 2.4 Dokumentacja 

(naleŜy dołączyć do protokołu odbioru) 1. Dokumentacja powykonawcza. 2. Atesty Narodowego Instytutu 

Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny lub dokumenty równowaŜne na uŜywane środki 

chemiczne. 3. Atest PZH urządzenia. 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany produkt 

wymogów Unii Europejskiej - Deklaracja Zgodności CE. 5. Instrukcja obsługi. 6. Karta charakterystyki 

zastosowanych środków chemicznych. 7. Dokument potwierdzający szkolenie personelu. 8. Instrukcja 

współpracy w ramach serwisu 24 miesięcznego. 2.5 Obsługa systemu: 1. Kompleksowa opieka nad 

urządzeniami - sprawdzanie poprawności funkcjonowania, regulacja. 2. Dostawa i wymiana odczynników 
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chemicznych przez okres serwisu. 3. Regularne badania pod kątem stęŜenia dwutlenku chloru w wodzie 

w 2 wybranych punktach. 4. KaŜdy przegląd potwierdzony protokołem zawierającym opis stanu instalacji 

i czynności wykonywanych przez obsługę. 5. Minimalnie 12 wizyt serwisowych na rok. 6. Przyjazd na 

pisemne wezwanie przez obsługę szpitala. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej 

niŜ 24 miesiące, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzeń...  

W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do chemicznej 

dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wraz z 

montaŜem i obsługą. Urządzenia muszą umoŜliwiać eliminację bakterii Legionella z instalacji wody. W 

zakres przedmiotu wchodzi pełna obsługa urządzeń przez okres 24 miesięcy. Dezynfekcja musi się 

odbywać roztworem dwutlenku chloru (CIO2). System do dezynfekcji obiegu c.w.u. winien zwalczać 

bakterię Legionella pneumophila na poziomie dopuszczalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. z 2007r, Nr 61, poz.417 z późn. zm.). Dostawa jest realizowana 

zgodnie z umową dotacji gminy - Realizacja zadania modernizacyjnego zadanie nr 8 pod nazwą Zakup 

urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 

3 i ul. Szpitalnej 1. Realizacja zadania spełnia warunki określone: - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. Z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

02 luty 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 31, poz. 158) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. - 

Obwieszczeniem MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

Rozporządzenia MGPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. 

Nr 169, poz.1650 z późn. zm.). 2.1 Dane dotyczące przedmiotu zamówienia: Samodzielny Publiczny 

Szpital Miejski stanowią dwa oddalone od siebie o 7 km obiekty szpitalne. KaŜdy z nich posiada własną 

kotłownię, stację wymienników ciepła wraz z zasobnikami ciepłej wody uŜytkowej. Oba obiekty posiadają 

rozległe i nierównomiernie wykorzystywane instalacje ciepłej wody uŜytkowej. W obiekcie przy ul. 

Szpitalnej 1 urządzenia do likwidacji Legionelli zabudować w pobliŜu wymiennika cwu. w osobno 

stojącym budynku - kotłowni. W obiekcie przy ul. E. Zegadłowicza 3 lokalizacja kotłowni to piwnica 

pawilonu B. Tam równieŜ zabudować instalację w pobliŜu wymiennika cwu. Zapotrzebowanie na cwu 

wynosi < 5m3 h dla ul. Szpitalnej i , niŜ 10m3 h dla ul. E. Zegadłowicza. 2.2 Zakres prac - wizja lokalna - 

przed złoŜeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w budynkach szpitalnych w celu 

zapoznania się z istniejącym stanem technicznym węzła cieplnego i instalacją ciepłej wody .Wizja 

przeprowadzona zostanie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Z dokonanej wizji lokalnej 

zostanie sporządzony protokół przy udziale Zamawiającego. Zamawiający ustala zebranie Wykonawców 

w dniu 20.06.2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 (Dział Realizacji 

Remontów i Utrzymania Ruchu Infrastruktury Technicznej) celem przeprowadzenia wizji lokalnej lub na 

wniosek Wykonawców w innym terminie nie późniejszym jednak niŜ na 5 dni przed datą otwarcia ofert. 
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Termin inny niŜ wskazany wyŜej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w 

informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania. - przedstawienie w ciągu tygodnia od 

podpisania umowy, do akceptacji przez Inwestora , projektu technologii cwu z naniesioną instalacją do 

zwalczania Legionelli. Po uzyskaniu zgody Inwestora, która nastąpi w ciągu 3 dni roboczych realizacja 

zadania: - wykonanie prac przygotowawczych instalacyjnych w kotłowniach przy ul. Szpitalnej 3 i 

Zegadłowicza 1, ( wykonanie przyłączy instalacji wodnej , doprowadzenie zasilania elektrycznego), - 

transport urządzeń do budynków Zamawiającego, - podłączenie urządzeń w dopasowanych dla nich, 

zgodnych z instrukcją producenta miejscach - uruchomienie i regulację urządzeń, - przedłoŜenie 

niezbędnych protokołów potwierdzających bezpieczeństwo i prawidłowe podłączenie układu, - 

przeszkolenie pracowników, - wykonanie, w uprawnionej przez WIS jednostce, pomiaru wody na 

obecność bakterii Legionelli dla jednego wskazanego przez Inwestora miejsca w kaŜdym obiekcie. 2.3 

Dane techniczne, elementy systemu uzdatniania: -Generator do wytwarzania ClO2 o stęŜeniu min. 2g l i 

wydajności generatora dwutlenku chloru min. 10g h wraz z niezbędnym wyposaŜeniem koniecznym do 

uruchomienia urządzenia. - Zbiorniki na odczynniki chemiczne - NaCLO2, HCL 2.4 Dokumentacja 

(naleŜy dołączyć do protokołu odbioru) 1. Dokumentacja powykonawcza. 2. Atesty Narodowego Instytutu 

Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny lub dokumenty równowaŜne na uŜywane środki 

chemiczne. 3. Atest PZH urządzenia. 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany produkt 

wymogów Unii Europejskiej - Deklaracja Zgodności CE. 5. Instrukcja obsługi. 6. Karta charakterystyki 

zastosowanych środków chemicznych. 7. Dokument potwierdzający szkolenie personelu. 8. Instrukcja 

współpracy w ramach serwisu 24 miesięcznego. 2.5 Obsługa systemu: 1. Kompleksowa opieka nad 

urządzeniami - sprawdzanie poprawności funkcjonowania, regulacja. 2. Dostawa i wymiana odczynników 

chemicznych przez okres serwisu. 3. Regularne badania pod kątem stęŜenia dwutlenku chloru w wodzie 

w 2 wybranych punktach. 4. KaŜdy przegląd potwierdzony protokołem zawierającym opis stanu instalacji 

i czynności wykonywanych przez obsługę. 5. Minimalnie 12 wizyt serwisowych na rok. 6. Przyjazd na 

pisemne wezwanie przez obsługę szpitala. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej 

niŜ 24 miesiące, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzeń...  
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