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Ogłoszenie nr 540554569-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Opole Lubelskie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 770976-N-2020 

Data: 23.12.2020 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 43101906900000, ul.

Przemysłowa  4 a, 24-300  Opole Lubelskie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 272 278, e-

mail przetargi@pczol.pl, faks 818 272 278. 

Adres strony internetowej (url): https://www.pczol.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: wstęp 

Punkt: Nazwa projektu lub programu: 

W ogłoszeniu jest: w ramach Projektu pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU

OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI

WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNYCH, BUDOWĄ INSTALACJI GAZÓW

MEDYCZNYCH, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, ROZBUDOWĄ

SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH I

WYKONANIE UTWARDZEŃ W RAMACH ZADANIA "OPTYMALIZACJA USŁUG

MEDYCZNYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z

O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA ORAZ OPOLE LUBELSKIE" współfinansowanego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi

Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony
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Zdrowia oraz z krajowego budżetu państwa 

W ogłoszeniu powinno być: w ramach Projektu pn.: "OPTYMALIZACJA USŁUG

MEDYCZNYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z

O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA ORAZ OPOLE LUBELSKIE" współfinansowanego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi

Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony

Zdrowia oraz z krajowego budżetu państwa 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.1 

W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa i remont

oddziałów Szpitala w Poniatowej i ZOL w Opolu Lubelskim - (ETAP I)” część I – ZOL w Opolu

Lubelskim i/lub cześć II – szpital w Poniatowej Numer referencyjny: A.At.381.8.2020 

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa i

remont oddziałów Szpitala w Poniatowej i ZOL w Szpitalu w Opolu Lubelskim - (ETAP I)”

zadanie podzielone jest na dwie części część I – ZOL w Opolu Lubelskim cześć II – szpital w

Poniatowej Numer referencyjny: A.AT.381.8.2020 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa i remont oddziałów

Szpitala w Poniatowej i ZOL w Opolu Lubelskim - (ETAP I)” zadanie podzielone jest na dwie

części część I – ZOL w Opolu Lubelskim cześć II – szpital w Poniatowej w ramach Projektu pn.:

„PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO WRAZ Z

PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNYCH,

BUDOWĄ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I

KLIMATYZACJI, ROZBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWĄ DRÓG

WEWNĘTRZNYCH I WYKONANIE UTWARDZEŃ W RAMACH ZADANIA

"OPTYMALIZACJA USŁUG MEDYCZNYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA

W OPOLU LUBELSKIM SP. Z O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA ORAZ OPOLE

LUBELSKIE" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA

SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia oraz z krajowego budżetu

państwa szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz dokumentacji projektowej

załączonej do postępowania 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia: „Przebudowa i remont

oddziałów Szpitala w Poniatowej i ZOL w Szpitalu w Opolu Lubelskim - (ETAP I)” zadanie

podzielone jest na dwie części część I – ZOL w Opolu Lubelskim cześć II – szpital w Poniatowej

w ramach Projektu pn.: "OPTYMALIZACJA USŁUG MEDYCZNYCH W POWIATOWYM

CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA

ORAZ OPOLE LUBELSKIE" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia oraz z

krajowego budżetu państwa. zakres robót obejmuje roboty budowlane, remontowe, sanitarne,

elektryczne, klimatyzacyjne i gazy medyczne. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w

SIWZ oraz dokumentacji projektowej załączonej do postępowania 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek ten

zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie,

wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co

najmniej jedną robotą budowlaną w czynnym budynku użyteczności publicznej o powierzchni

użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2 Dla każdej z części w ramach, której wykonano roboty

budowlane, sanitarne i elektryczne. wykonywanie robót w ramach jednej umowy (jednego

zadania inwestycyjnego). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną z części warunek

określony w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,

że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, wykonał: - dla dwóch części – co

najmniej jedną robotą w czynnym budynku użyteczności publicznej powierzchni użytkowej nie

mniejszej niż 3000 m2, bądź dwie roboty o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2

każda - oraz załączy dowody potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie, w
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szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 3) zdolności

technicznej lub zawodowej dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji

przedmiotowego zamówienia zostaną skierowane osoby spełniające poszczególne wymagania,

które będą pełniły niżej wskazane funkcje: - Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej (Kierownik budowy}  posiada uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;  posiada co

najmniej 24-miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika

robót na co najmniej jednej robocie budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu

budynku użyteczności publicznej. -Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  posiada uprawnienia budowlane w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;  posiada co

najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na

stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i sanitarnych  posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń;  posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu

uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Warunek odnosi się do każdej z części na którą

Wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty na część I oraz część II (ZOL Opole

Lubelskie a także szpital Poniatowa) warunek zostanie spełniony wówczas, gdy dla każdego

obiektu wykonawca zapewni osoby spełniające wymagania określone w rozdziale V ust. 1 pkt 3

SIWZ, które będą pełniły wyżej wskazane funkcje (kierownik budowy branża budowlana,

kierownik robót branża sanitarna, kierownik robót branża elektryczna) (oznacza to, że wykaz

osób dla dwóch części obejmować winien co najmniej 2 osoby z każdej z branż określonych w

rozdziale V ust. 1 pkt 3 SIWZ).tj. (dwóch kierowników budowy branża budowlana, dwóch

kierowników robót branża sanitarna, dwóch kierowników robót branża elektryczna) W

przypadku składania oferty na dwie części zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie dwóch

wykazów osób, pod warunkiem że Wykonawca jednoznacznie określi w treści załącznika

„wykaz osób- ZOL Opole Lubelskie”; wykaz osób – „Szpital Poniatowa” 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa: Warunek ten zostanie
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spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, wykonał w

sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej

jedną robotą budowlaną w czynnym budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej

nie mniejszej niż: Część I – 400 m2 w ramach, której wykonano roboty budowlane, sanitarne i

elektryczne. Dla części II- 1500 m2 w ramach, której wykonano roboty budowlane, sanitarne i

elektryczne. Realizacja robót musiała odbywać się w ramach jednej umowy (jednego zadania

inwestycyjnego). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną z części warunek określony

w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy  w tym okresie, wykonał: - dla dwóch części – co najmniej jedną

robotą w czynnym budynku użyteczności publicznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż

1900 m2, bądź dwie roboty o z których jedna ma nie mniej niż 400 m2 powierzchni użytkowej

zaś druga nie mniejszej niż 1500 m2 - oraz załączy dowody potwierdzające, że w/w roboty

zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone. zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący dysponowania osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że do realizacji przedmiotowego zamówienia zostaną skierowane osoby spełniające

poszczególne wymagania, które będą pełniły niżej wskazane funkcje: - Kierownik robót w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Kierownik budowy}  posiada uprawnienia budowlane

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

 posiada co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub

kierownika robót na co najmniej jednej robocie budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy

lub remontu budynku użyteczności publicznej. -Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  posiada uprawnienia

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;  posiada co

najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na

stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i sanitarnych  posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń;  posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu
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uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Warunek odnosi się do każdej z części na którą

Wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty na część I oraz część II (ZOL Opole

Lubelskie a także szpital Poniatowa) warunek zostanie spełniony wówczas, gdy dla każdego

obiektu wykonawca zapewni osoby spełniające wymagania określone w rozdziale V ust. 1 pkt 3

SIWZ, które będą pełniły wyżej wskazane funkcje (kierownik budowy branża budowlana,

kierownik robót branża sanitarna, kierownik robót branża elektryczna) (oznacza to, że wykaz

osób dla dwóch części obejmować winien co najmniej 2 osoby z każdej z branż określonych w

rozdziale V ust. 1 pkt 3 SIWZ).tj. (dwóch kierowników budowy branża budowlana, dwóch

kierowników robót branża sanitarna, dwóch kierowników robót branża elektryczna) W

przypadku składania oferty na dwie części zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie dwóch

wykazów osób, pod warunkiem że Wykonawca jednoznacznie określi w treści załącznika

„wykaz osób- ZOL Opole Lubelskie”; wykaz osób – „Szpital Poniatowa” 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: część II 

W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: cześć II – szpital w Poniatowej Krótki opis przedmiotu

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PLANOWANA

INWESTYCJA WYMAGA ROBÓT: - budowalnych - sanitarnych (wodno kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów

medycznych, elektrycznych [niskich i silnych prądów], drogowych - związanych z

dostosowaniem przeciwpożarowym (oddymianie klatki schodowej, system napowietrzania

poprzez fasadę z siłownikami, systemy drzwiowe przeciwpożarowe) • DOKOMENTACJA

oznaczona DOFINANSOWANIE: Izba Przyjęć, Rehabilitacja, Ortopedia, podjazd dla karetek,

tlenownia wraz ze sprężarkownią • DOKUMENTACJA oznaczona BEZ DOFINANSOWANIA:

klatka schodowa przylegająca do Izby Przyjęć i podjazdu dla karetek, elementy związane z

zabezpieczeniem sieci, przebudową instalacji wewnętrznych ziemnych, wycinka drzew, budowa

rampy dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka istniejących elementów budynku i

zagospodarowania zlokalizowanych w miejscu rozbudowy o klatkę schodową i podjazd dla

karetek, roboty instalacyjne pozwalające na funkcjonowanie klatki schodowej; rozbiórka pasów
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rynnowych w miejscach styku z klatką schodową, budowa schodów zewnętrznych

prowadzących do projektowanej klatki schodowej, uzupełnienie opaski budynku, uzupełnienie

ubytków w elewacjach po demontażu elementów, robót związanych z połączeniem klatki

schodowej na kondygnacji piwnic z komunikacją ogólną, roboty związane z pomieszczeniem

hydroforni w piwnicy, roboty konieczne do wykonania w rozdzielni głównej budynku

Powierzchnia zabudowy 2747,27 m2 o Powierzchnia zabudowy rozbudowy 242,03 m2 o

Powierzchnia zabudowy bud. istniejącego 2505,24 m2 • Powierzchnia użytkowa oddziałów

przebudowywanych (wg PN-ISO 9836: 1997) 1780,53 m2 o Izba Przyjęć 293,88 m2 o Oddział

Rehabilitacji 428,61 m2 o Oddział Ortopedii 425,38 m2 • Szerokość budynku 65,95 m Z

realizacji wyłączone są trzy nowoprojektowane klatki schodowe blok operacyjny oraz oddział

anestezjologii i intensywnej terapii 

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: cześć II – szpital w Poniatowej Krótki opis

przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:PLANOWANA INWESTYCJA WYMAGA ROBÓT: - budowalnych - sanitarnych

(wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji

mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych, elektrycznych [niskich i silnych prądów],

drogowych - związanych z dostosowaniem przeciwpożarowym (oddymianie klatki schodowej,

system napowietrzania poprzez fasadę z siłownikami, systemy drzwiowe przeciwpożarowe) •

DOKOMENTACJA oznaczona DOFINANSOWANIE: Izba Przyjęć, Rehabilitacja, Ortopedia,

podjazd dla karetek, DOKUMENTACJA oznaczona BEZ DOFINANSOWANIA: klatka

schodowa przylegająca do Izby Przyjęć i podjazdu dla karetek, elementy związane z

zabezpieczeniem sieci, przebudową instalacji wewnętrznych ziemnych, wycinka drzew, budowa

rampy dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka istniejących elementów budynku i

zagospodarowania zlokalizowanych w miejscu rozbudowy o klatkę schodową i podjazd dla

karetek, roboty instalacyjne pozwalające na funkcjonowanie klatki schodowej; rozbiórka pasów

rynnowych w miejscach styku z klatką schodową, budowa schodów zewnętrznych

prowadzących do projektowanej klatki schodowej, uzupełnienie opaski budynku, uzupełnienie

ubytków w elewacjach po demontażu elementów, robót związanych z połączeniem klatki

schodowej na kondygnacji piwnic z komunikacją ogólną, roboty związane z pomieszczeniem

hydroforni w piwnicy, roboty konieczne do wykonania w rozdzielni głównej budynku

Powierzchnia zabudowy 2747,27 m2 o Powierzchnia zabudowy rozbudowy 242,03 m2 o
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Powierzchnia zabudowy bud. istniejącego 2505,24 m2 • Powierzchnia użytkowa oddziałów

przebudowywanych (wg PN-ISO 9836: 1997) 1780,53 m2 o Izba Przyjęć 293,88 m2 o Oddział

Rehabilitacji 428,61 m2 o Oddział Ortopedii 425,38 m2 • Szerokość budynku 65,95 m Z

realizacji wyłączone są trzy nowoprojektowane klatki schodowe blok operacyjny oraz oddział

anestezjologii i intensywnej terapii 


