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Data: 30/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24083705400000, ul. ul.

Szpitalna  1, 41-219  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 41 30 111, e-mail

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 2.4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane pn.: „Adaptacja

pomieszczeń Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego na potrzeby Oddziału Neurologii”

polegającego na wykonaniu robót budowlanych - remontu pomieszczeń II piętra segmentu A w

obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Zegadłowicza 3

w Sosnowcu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje min.: - roboty murarskie i murowe, - roboty

malarskie - instalowanie sufitów - tynkowanie - roboty w zakresie stolarki budowlanej, - prace

wykończeniowe, wyposaŜenie, - prace w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, - prace w

zakresie instalacji elektrycznych (w tym niskoprądowych), - prace w zakresie instalacji gazów

medycznych. 3. Przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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budowlanych zawarte są w załączniku do SIWZ. 4. JeŜeli dokumenty określone w pkt. 3 i

przedmiary robót wskazują (lub mogące wskazywać) w odniesieniu do niektórych materiałów

lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3

ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równowaŜnych. Materiały lub

urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry

jakościowe i cechy uŜytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane

przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie

wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe

i cechy uŜytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń

zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się

nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający,

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie

przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równowaŜne o parametrach

jakościowych i cechach https://bzp.uzp.gov.pl

/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=39502... 3 z 13 30.10.2019, 10:10 uŜytkowych, co

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym kaŜdy produkt o

wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złoŜenia

wykazu urządzeń lub na wezwanie Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej,

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Dokumenty te

będą stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub

urządzeń równowaŜnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równowaŜności.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane pn.:

„Adaptacja pomieszczeń Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego na potrzeby Oddziału

Neurologii” polegającego na wykonaniu robót budowlanych - remontu pomieszczeń II piętra

segmentu A w obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. zlokalizowanego przy

ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje min.: - roboty murarskie i

murowe, - roboty malarskie - - tynkowanie, - prace wykończeniowe, wyposaŜenie, - prace w

zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, - prace w zakresie instalacji elektrycznych (w

tym niskoprądowych), - prace w zakresie instalacji gazów medycznych. 3. Przedmiary robót,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte są w załączniku do
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SIWZ. 4. JeŜeli dokumenty określone w pkt. 3 i przedmiary robót wskazują (lub mogące

wskazywać) w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty

lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie

materiałów lub urządzeń równowaŜnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od

konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy uŜytkowe,

jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby

zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia

pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy

przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy

uŜytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w

ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie

się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający,

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy

opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równowaŜne o

parametrach jakościowych i cechach https://bzp.uzp.gov.pl

/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=39502... 3 z 13 30.10.2019, 10:10 uŜytkowych, co

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym kaŜdy

produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga

złoŜenia wykazu urządzeń lub na wezwanie Zamawiającego w trakcie procedury

przetargowej, stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

Dokumenty te będą stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o

przyjęciu materiałów lub urządzeń równowaŜnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku

równowaŜności.
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