
Ogłoszenie nr 540158309-N-2020 z dnia 24-08-2020 r.

Toszek:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 566238-N-2020

Data: 24/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Krajowy numer identyfikacyjny 00029311400000, ul. ul.

Gliwicka  5, 44-180  Toszek, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2334112 w. 212, e-mail

info@szpitaltoszek.pl, faks 032 2334325, 2335244.

Adres strony internetowej (url): www.szpitaltoszek.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 3)

W ogłoszeniu jest: Zamówienie podzielone jest na części: tak 0 nie X Oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 0 wszystkich części

0 maksymalnej liczby części: […] 0 tylko jednej części

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie podzielone jest na części: tak X nie 0 Oferty lub

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: X

wszystkich części 0 maksymalnej liczby części: […] 0 tylko jednej części

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II
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Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje „Dostosowanie budynków „Ł” i „S”

Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę

dźwigu w budynku „Ł” oraz budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w budynku

„S”. • roboty budowlane polegające na przebudowie budynku „S” wraz z budową szybu

windy przy budynku Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Szczegółowy zakres robót znajduje

się w przedmiarach robót, wraz z dokumentacją techniczną, które stanowią załączniki nr 8, 9,

10 do SIWZ. • dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z serwisem technicznym i

utrzymaniem windy w sprawności w budynku „Ł”. Szczegółowy opis w załączniku nr 11 do

SIWZ. • wszystkie wymagane roboty elektryczne, instalacyjne wraz z wykonaniem

dokumentacji technicznej niezbędnej do wymiany urządzenia windy w budynku „Ł”.

Szczegółowy opis w załączniku nr 11 do SIWZ. •dostawę i montaż dźwigu osobowego wraz z

serwisem technicznym i utrzymaniem windy w sprawności w budynku „S”. Szczegółowy opis

poniżej.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje „Dostosowanie budynków „Ł”

i „S” Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez

wymianę dźwigu w budynku „Ł” oraz budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w

budynku „S”. • roboty budowlane polegające na przebudowie budynku „S” wraz z budową

szybu windy przy budynku Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Szczegółowy zakres robót

znajduje się w przedmiarach robót, wraz z dokumentacją techniczną, które stanowią załączniki

nr 8, 9, 10 do SIWZ. • dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z serwisem technicznym i

utrzymaniem windy w sprawności w budynku „Ł”. Szczegółowy opis w załączniku nr 11 do

SIWZ. • wszystkie wymagane roboty elektryczne, instalacyjne wraz z wykonaniem

dokumentacji technicznej niezbędnej do wymiany urządzenia windy w budynku „Ł”.

Szczegółowy opis w załączniku nr 11 do SIWZ. • dostawę i montaż dźwigu osobowego wraz z

serwisem technicznym i utrzymaniem windy w sprawności w budynku „S”. Szczegółowy opis

poniżej. Postępowanie jest prowadzone z podziałem na dwa pakiety.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną min.
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500 000,00 zł

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną

min. 200 000,00 zł w przypadku złożenia oferty w zakresie pakietu I min. 300 000,00 zł w

przypadku złożenia oferty w zakresie pakietu II W przypadku złożenia oferty w więcej niż

jednym pakiecie należy odpowiednio dodać sumy gwarancyjne

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 16 390,00 zł (słownie:

szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) Termin, sposób i miejsce

złożenia wadium zostaną określone zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 16 390,00 zł

(słownie: szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) łącznie dla wszystkich

pakietów, tj. szczegółowo w rozbiciu na poszczególne pakiety: pakiet I – 6 305,00 zł

(słownie: sześć tysięcy trzysta pięć złotych 00/100) pakiet II – 10 085,00 zł (słownie:

dziesięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) Termin, sposób i miejsce złożenia

wadium zostaną określone zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.2)

W ogłoszeniu jest: 1. cena brutto za realizację zamówienia - 60% 2. termin udzielonej

gwarancji na wykonaną robotę budowlaną (min. 36 miesięcy, max. 120 miesięcy) – 40%

W ogłoszeniu powinno być: 1. cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego

pakietu - 60% 2. termin udzielonej gwarancji w zakresie danego pakietu – 40%

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1
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Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Budowa szybu

zewnętrznego windy na oddziale Psychiatrycznym Sądowym Odwykowym VII 1)

KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala

Psychiatrycznego w Toszku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę

dźwigu w budynku „Ł” oraz budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w

budynku „S” w zakresie pakietu I – Budowa szybu zewnętrznego windy na oddziale

Psychiatrycznym Sądowym Odwykowym VII 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

(CPV) Główny przedmiot 45000000-7 Dodatkowe kody CPV 45233200-1 45261210-9

45262100-2 45262311-4 45262520-2 45410000-4 45421000-4 45443000-4 3) CZAS

TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA data rozpoczęcia // (dd/mm/rrrr) lub

zakończenia 15.12.2020 r. (dd/mm/rrrr) 4) KRYTERIA OCENY OFERT Cena oraz

dodatkowe kryteria i ich znaczenie X Kryteria Znaczenie 1.CENA 60 % 2.TERMIN

UDZIELONEJ GWARANCJI 40 %

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr 2 Nazwa Dostawa i montaż dźwigów

w budynkach „Ł” i „S” Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 1) KRÓTKI OPIS ZE

WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Przedmiotem

zamówienia jest „Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala Psychiatrycznego w

Toszku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu w budynku „Ł”

oraz budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w budynku „S” w zakresie

pakietu II – Dostawa i montaż dźwigów w budynkach „Ł” i „S” Szpitala

Psychiatrycznego w Toszku 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot

45000000-7 Dodatkowe kody CPV 45313100-5 3) Czas trwania lub termin wykonania

data rozpoczęcia // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 15.12.2020 r. (dd/mm/rrrr) 4) Kryteria

oceny ofert Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie X Kryteria Znaczenie 1. CENA

60 % 2. TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI 40 %
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