
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na

potrzeby Pododdziału Ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050653482

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szpitalna 8

1.4.2.) Miejscowość: Siemiatycze

1.4.3.) Kod pocztowy: 17-300

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spzozsiemiatycze.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142386/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-01 11:53

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00133707/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na
potrzeby Pododdziału Ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni na potrzeby Oddziału Jednego Dnia”
2. Zakres prac planowanej inwestycji:
- roboty rozbiórkowe (częściowa rozbiórka istniejącego budynku),
- roboty konstrukcyjne (żelbetowe, murowe z elementami konstrukcji stalowych),
- roboty pokrywcze (dostosowanie istniejącego pokrycia dachowego do przepisów ppoż i budowlanych),
- roboty wykończeniowe,
- roboty instalacyjne ( sanitarne i elektryczne),
- dostawa sprzętu, jego montaż i instalacja oraz uruchomienie.

Szczegółowe/dodatkowe informacje na temat opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III do SWZ

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby Pododdziału Ortopedycznego oraz istniejących
pomieszczeń kuchni na potrzeby Oddziału Jednego Dnia”
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2. Zakres prac planowanej inwestycji:
- roboty rozbiórkowe (częściowa rozbiórka istniejącego budynku),
- roboty konstrukcyjne (żelbetowe, murowe z elementami konstrukcji stalowych),
- roboty pokrywcze (dostosowanie istniejącego pokrycia dachowego do przepisów ppoż i budowlanych),
- roboty wykończeniowe,
- roboty instalacyjne ( sanitarne i elektryczne),
- dostawa sprzętu, jego montaż i instalacja oraz uruchomienie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany na podstawie art. 103 ust 1 PZP. Jako wielobranżowa
dokumentacja robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.
4. Projekt budowlany w tym przedmiary zawiera prace podzielone na etap I oraz etap II. Wykonawca zobowiązany jest
wykonać wszelkie prace związane z powyższymi etapami.
5. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia oraz
wymogami niniejszej SWZ i zawartej umowy. 
6. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi
i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., a także zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, projektanta oraz w
uzgodnieniu z Zamawiającym.
7. Prace konieczne i niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, a nieobjęte przedmiarami robót nie stanowią robót
dodatkowych. Wykonawca prac analizując dokumentacje projektową winien te roboty przewidzieć na etapie składania oferty
i ująć je w swoich kosztach. Załączony do SWZ przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym do przygotowania oferty
i na jego podstawie Oferent nie może ubiegać się o roboty dodatkowe czy też roboty towarzyszące lub uzupełniające. Oferta
ma status oferty ryczałtowej przy kalkulacji której Oferent ma obowiązek uwzględnić wszystkie roboty nie ujęte w
przedmiarze oraz roboty towarzyszące a wynikające z dokumentacji projektowej, a także inne prace wynikające z
prawidłowego i zgodnego z projektem oraz sztuką budowlaną wykonania przedmiotu zamówienia. 
8. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych kontraktu w tym m.in. koszty: opłat
za ewentualne zajęcie pasa drogowego, wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną,
zabezpieczenia dojazdu ciężkiego sprzętu i dostaw materiałów na teren budowy, odtworzenia zniszczonych nawierzchni
ciągów komunikacyjnych użytkowanych podczas trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych
szkód powstałych w trakcie robót, robót tymczasowych (zorganizowanie i zlikwidowania zaplecza dla potrzeb budowy, w
tym wydzielenie pomieszczeń dla inspektorów nadzoru w zapleczu Wykonawcy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej,
odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych w tym wykonanie
niezbędnych wygrodzeń i zabezpieczeń placu budowy), energii elektrycznej i wody zużytej na potrzeby realizacji
zamówienia a także inne prace i czynności związane z przestrzeganiem przepisów bhp oraz przepisów p.pożarowych.
9. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zabezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
10. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich
dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz w obiektach użyteczności publicznej – w
szczególności w obiektach służby zdrowia, oraz być zgodne z wymogami zawartymi w SWZ oraz projekcie budowlano-
wykonawczym, wielobranżowej dokumentacji robót budowlanych i przedmiarach. 
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją
przetargową. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje
zgodności, atesty oraz być zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych i powinny być zgodne z właściwymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do wywiezienia materiałów z rozbiórki na własny koszt oraz ich utylizację zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających utylizację materiałów z rozbiórki w ilościach odpowiadających faktycznemu
zakresowi wykonanych prac rozbiórkowych.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi zniszczeniami we własnym zakresie
oraz do zapewnienia bezpiecznego przejścia w miejscach wykonywanych robót, przy zachowaniu najwyższej staranności
przy wykonywaniu zadania na własny koszt uwzględniony w ofercie. Za wszystkie wymienione powyżej czynności i
zabezpieczenia oraz realizację prac koniecznych do wykonania - a nie wykazanych w przedmiarach robót - Wykonawca nie
może ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie u Zamawiającego – z tytułu tych czynności i prac uzupełniających a
niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego – wynikającego z zawartej umowy.
14. Usterki i szkody powstałe w trakcie realizacji zadania będą usuwane natychmiast po ich powstaniu przez Wykonawcę na
jego koszt. 
15. Prace budowlane mają przebiegać w sposób nie zakłócający pracy Szpitala. Zamawiający dopuszcza możliwość
wykonywania prac codziennie w godzinach od 07.00 do 20.00. 
16. Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
a) Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją stanowiącą opis
przedmiotu zamówienia. 
b) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość,
zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi, a także warunkami bhp. p.poż. i sanitarno-epidemiologicznymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia. 
17. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu zadania. 
18. Roboty ulegające zakryciu lub zanikowi wymagają zgłoszenia do odbioru na bieżąco u inspektora nadzoru, poprzez wpis
do dziennika budowy. 
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19. Roboty budowlane oraz pozostałe należy wykonać w oparciu o między innymi przepisy:
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021, poz.2351 z późn. zm.),
b. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 402 z późn.
zm.),
c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019, poz.1065 z późn. zm.),
d. Normy i inne opracowania literatury fachowej dotyczące przedmiotu zamówienia.
20. Po podpisaniu umowy Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym, w tym inspektorem nadzoru harmonogram
rzeczowo- finansowy wykonania robót, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
21. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, w porozumieniu z Zamawiającym, tak harmonogramu realizacji
inwestycji, aby wykonywane prace nie zakłócały pracy Szpitala, ponieważ inwestycja będzie wykonywana w połączeniu z
czynnie pracującym obiektem szpitalnym. Wykonawca nie może doprowadzić do dezorganizacji pracy działających
oddziałów, kuchni oraz do sytuacji, która mogłaby zagrozić zdrowiu i życiu pacjentów przebywających w Szpitalu.
22. Jeżeli w toku toczących się prac dojedzie do uszkodzeń pomieszczeń przyległych, Wykonawca dokona na własny koszt
wymaganych prac naprawczych.
23. Zamawiający zastrzega iż podczas realizacji inwestycji ma stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy, z
zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.
24. Wykonawca dostarczy oraz o ile jest to wymagane zainstaluje/zamontuje wyposażenie dodatkowe przewidywane
projektem budowlano-wykonawczym oraz pozostałą dokumentacją budowlaną w tym przedmiarami (lustra; haczyki;
tabliczka informacyjna przydrzwiowa; napisy nad drzwiami oraz inne elementy wymienione dokumentacją, a nie wymienione
niniejszym OPZ).
25. Wykonawca dostarczy zainstaluje/zamontuje i uruchomi sprzęt medyczny wymieniony w wielobranżowej dokumentacji
budowlanej. Szczegółowy opis parametrów sprzętu zawiera załącznik nr 2a do SWZ, który stanowi integralną część SWZ i
oferty oraz jest nierozłącznym elementem II etapu.
26. Wykonawca dostarczy i zainstaluje umeblowanie wymienione w wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz
uszczegółowione załącznikiem nr 2b do SWZ.
27. Rozmieszczenie sprzętu i instalacji oraz mebli obrazuje załącznik pomocniczy 2c, który jest przedmiarem pomocniczym,
uzupełniającym przedmiar właściwy. Służy on lokalizacji poszczególnych sprzętów i instalacji oraz mebli w przedmiarach
zasadniczych, a także w poszczególnych częściach realizowanego przedmiotu zamówienia, a co za tym załącznik 2c do
SWZ stanowi integralną część przedmiotu zamówienia.
28. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załącznikach - znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent,
norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert
równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Jednocześnie przypominamy, że
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
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