
Wodzisław Śląski 23.05.2017 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
Przebudowa pomieszczeń na wysokim 
parterze w budynku głównym szpitala 

na potrzeby bloku operacyjnego 
wraz z dostawą i montażem wyposażenia

nr sprawy 8/Zp/17

L.dz. TP               /17

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  Przebudowa  pomieszczeń  na  wysokim  parterze  w  budynku
głównym szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia, nr sprawy
8/ZP/17.

Dyrekcja  PPZOZ  informuje,  że  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia:
1. Zmianie ulega treść Działu I Rozdział VI pkt. 5 ppkt 3. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie: 
„3) Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę
gwarancyjną – 5 000 000,00 zł” 

2. Zmianie ulega treść Działu I Rozdział VII pkt 2. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie: 
„2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ustawy Pzp (pkt 1 ppkt 1) rozdziału VI SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenia  te  potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału
w postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia
(każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co
oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku
udziału  w  postępowaniu  potwierdza  jego  spełnianie).  Oświadczenie  o  przynależności  lub  braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - składa
każdy z osobna.”
3. Zmianie ulega spis treści Działu II. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie: 
   „Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Załącznik nr 2: Wzór umowy 
Załącznik nr 3: Wykaz sprzętu i wymagania - opis parametrów technicznych
Załącznik nr 4: Dokumentacja projektowa 
Załącznik nr 5: Formularz asortymentowo-cenowy”



4. Zmianie ulega treść § 12 ust. 5 pkt 3 wzoru umowy. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie: 
”3) w terminie 3 dni Od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust.5 pkt.1 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji przerwanych robót wraz z zestawieniem
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia i przedstawiają dla
Zamawiającego  jakąkolwiek  wartość  a  Zamawiający  efekt  robót  będzie  mógł  wykorzystać  do
użytkowania albo dalszego prawidłowego wykonania robót. Szczegółowy protokół inwentaryzacji będzie
stanowił  podstawę  do  wyceny  robót.  Zatwierdzona  wartość  wykonanych  i  odebranych  robót  przez
inspektorów nadzoru będzie stanowić podstawę wystawienia faktury VAT.”

5. Zmianie ulega treść § 11 ust. 1 pkt 1 lit. l wzoru umowy. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie:
„l) nieprzedłożenie Zamawiającemu zaktualizowanej listy osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz  
z kopiami umów o pracę, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 31 niniejszej umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy
dzień opóźnienia.” 

6. Zmianie ulega treść §11 ust.1 pkt 1 lit h wzoru umowy. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie: 
„h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni od
dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku
potwierdzających wykonanie  zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,  usług
lub robót  budowlanych w przypadku o którym mowa § 2 ust.  16 - w wysokości  1% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy”

7. Zmianie ulega treść § 1 ust. 3 wzoru umowy. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie: 
„3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Dokumenty
te stanowią integralną część umowy.”

8. Do wzoru umowy w §4 ust. 2 dodaje się nowy punkt 3a). Przyjmuje on następujące brzmienie: 
„3a) posiadanie ubezpieczenia obejmującego ochroną inwestycję  będącą przedmiotem umowy,  w tym
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy związanej z realizacją tej inwestycji na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w
tym limit odpowiedzialności na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinien być nie niższy niż
1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia ma obejmo-
wać cały okres realizacji robót wydłużony o 30 dni. W przypadku przesunięcia terminu ukończenia zada-
nia Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia na ko-
lejny okres lub przedłużającego ochronę na podstawie dotychczasowej umowy ubezpieczenia, nie później
niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Wraz z polisą Wykonawca
jest  zobowiązany do  przedstawienia  dowodu  jej  opłacenia.  Umowa  ubezpieczenia  winna  obejmować
swym zakresem zarówno czynnik ludzki jak i działanie sił natury m.in. takich jak huragan i deszcz nawal-
ny oraz innych zdarzeń losowych m.in. takich jak pożar, wybuch czy katastrofa budowlana w celu pokry-
cia szkód i strat inwestora jak i osób trzecich. Ubezpieczenie powinno obejmować również szkody w mie-
niu otaczającym oraz w mieniu, takim jak infrastruktura drogowa (odpowiedzialność za uszkodzenie dróg
dojazdowych i pozostałej infrastruktury drogowej),”

9. Ponadto informujemy, że w związku ze zmianami w SIWZ przesunięciu ulega termin składania ofert. 
Nowy termin składania ofert 02.06.2017 r. godzina 10:00, otwarcie ofert 02.06.2017 r. godzina 10:15. 
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Działu I Rozdział XIII punkty 1,3,7. Nowa treść 
przyjmuje brzmienie:
„1. Oferty należy składać w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i  Wodzisławiu  Śląskim z  siedzibą  w Wodzisławiu  Śląskim przy  ul.  26  Marca  51  (Dział  Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia) w terminie do dn. 02.06.2017 r., do godz. 10.00.”
„3. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, a także pieczęcią firmową
wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz faksu oraz adres e-mail, z dopiskiem  „OFERTA – nie
otwierać przed   terminem otwarcia ofert tj. 02.06.2017     r.   godz. 10.15.””

„7. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  02.06.2017 r.  o godz. 10.15  w  Powiatowym Publicznym
Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  i  Wodzisławiu  Śląskim  z  siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51 - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.”



10. Zmianie ulega treść Działu I, Rozdział X punkt 1.2. Przyjmuje on następujące brzmienie: 
„1.2 Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 02.06.2017 r. o godzinie 10:00.”

11. Zmianie ulegają załączniki do SIWZ: 
1) Przedmiary – usunięto plik pod nazwą „Wodzisław Śląski – przedmiar wyposażenie”, 
2)  Technologia  medyczna  –  usunięto  pliki  pod  nazwami:  Cas_szafa  stalowa  przeszlona,  Cck_meble
socjalne, Ccs_meble stalowe, rzut wysokiego parteru-technologia, spis pomieszczeniami 1. 
Pozostaje tylko plik pod nazwą: Opis technologii. 
3) Załącznik nr 5 - Formularz asortymentowo-cenowy. Usunięto pozycje dotyczące stołów operacyjnych,
które nie są przedmiotem niniejszego postępowania.
Poprawione  Załączniki  oraz  SIWZ  znajdują  się  na  stronie  internetowej
http://zoz.wodzislaw.pl/przetarg1/przebudowa-pomieszczen-na-wysokim-parterze-w-budynku-glownym-
szpitala-na-potrzeby-bloku-operacyjnego-wraz-z-dostawa-i-montazem-wyposazenia-2/

12. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienna.

Z poważaniem
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