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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 426895911
E-mail: a.wawer@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 132/ZP/16

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oddzielnie dla:
Części I obejmującej:
• Rozbudowę i modernizację Regionalnej Przychodni Onkologicznej w budynku przy ul. Pabianickiej 62
(koncepcja)
• Rozbudowę Apteki Szpitalnej na potrzeby Ośrodka Onkologicznego (koncepcja)
• Rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby radiologii interwencyjnej i onkologii obrazowej
(koncepcja)
oraz
Części II obejmującej:
• Przebudowę II Oddziału Chirurgii Onkologicznej - Klinika Chirurgii Onkologicznej (Stara Onkologia Ip) - 807,5
m2

mailto:a.wawer@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 3 Specyfikacji oraz załączniku nr 10 do
SIWZ wraz z koncepcją.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/09/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-095765
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 146-263743
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/07/2016

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
b. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
dla Części I:
Dwóch projektów budowlano-wykonawczych na budowę obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni
niemniejszej niż 8.000 m2 / każdy,
oraz jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę obiektu użyteczności publicznej o powierzchni
niemniejszej niż 1.000 m2 / każdy,
dla Części II:
Dwóch projektów budowlano-wykonawczych na budowę obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni
niemniejszej niż 750 m2 / każdy,
oraz jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę obiektu użyteczności publicznej o powierzchni
niemniejszej niż 750 m2 / każdy,
Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych usług w celu potwierdzenia spełnienia warunku w
przypadku składania oferty na więcej, niż jedną część zamówienia.
Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez (...)
Powinno być:
b. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
dla Części I:
Dwóch projektów budowlano-wykonawczych na budowę obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie
mniejszej niż 8.000 m2 / każdy,
oraz jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę obiektu użyteczności publicznej o powierzchni nie
mniejszej niż 1.000 m2 / każdy,
dla Części II:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:263743-2016:TEXT:PL:HTML
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Dwóch projektów budowlano-wykonawczych na budowę lub przebudowę obiektów o charakterze szpitalnym o
powierzchni nie mniejszej niż 750 m2 / każdy,
oraz jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę lub przebudowę obiektu użyteczności publicznej o
powierzchni nie mniejszej niż 750 m2 / każdy.
Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych usług w celu potwierdzenia spełnienia warunku w
przypadku składania oferty na więcej, niż jedną część zamówienia.
Pełna treść zmiany w piśmie nr EZ.28.132.1347.2016.AG
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
Część I:
a. 3 miesiące od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – dostarczenie do siedziby Zamawiającego
projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, wydanymi na Zamawiającego.
b. 4 miesiące od daty przekazania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – dostarczenie
do siedziby Zamawiającego pozostałej części dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego, z
wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę w oryginale, wydanymi na
Zamawiającego.
c. (...)
Powinno być:
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
Część I:
a. 3 miesiące od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – dostarczenie do siedziby Zamawiającego
projektu budowlanego.
b. 4 miesiące od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – dostarczenie do siedziby Zamawiającego
pozwolenia na budowę, wydanego na Zamawiającego.
c. 4 miesiące od daty przekazania pozwolenia na budowę – dostarczenie do siedziby Zamawiającego
pozostałej części dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego, z wymaganymi uzgodnieniami,
decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę w oryginale, wydanymi na Zamawiającego.
d. 48 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – sprawowanie nadzoru autorskiego.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
Część II:
a. 3 miesiące od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – dostarczenie do siedziby Zamawiającego
projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, wydanymi na Zamawiającego.
b. 4 miesiące od daty przekazania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – dostarczenie
do siedziby Zamawiającego pozostałej części dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego, z
wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę w oryginale, wydanymi na
Zamawiającego.
c. (...)
Powinno być:
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
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a. 3 miesiące od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – dostarczenie do siedziby Zamawiającego
projektu budowlanego
b. 4 miesiące od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – dostarczenie do siedziby Zamawiającego
pozwolenia na budowę, wydanego na Zamawiającego.
c. 4 miesiące od daty przekazania pozwolenia na budowę – dostarczenie do siedziby Zamawiającego
pozostałej części dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego, z wymaganymi uzgodnieniami,
decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę w oryginale, wydanymi na Zamawiającego.
d. 48 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – sprawowanie nadzoru autorskiego.
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oddzielnie dla:
Części I obejmującej:
• Rozbudowę i modernizację Regionalnej Przychodni Onkologicznej w budynku przy ul. Pabianickiej 62
(koncepcja)
• Rozbudowę Apteki Szpitalnej na potrzeby Ośrodka Onkologicznego (koncepcja)
• Rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby radiologii interwencyjnej i onkologii obrazowej
(koncepcja)
oraz
Części II obejmującej:
• Przebudowę II Oddziału Chirurgii Onkologicznej - Klinika Chirurgii Onkologicznej (Stara Onkologia Ip) -
807,5m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 3 Specyfikacji oraz załączniku nr 10 do
SIWZ wraz z koncepcją.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oddzielnie dla:
Części I obejmującej:
• Rozbudowę i modernizację Regionalnej Przychodni Onkologicznej w budynku przy ul. Pabianickiej 62
(koncepcja w załączeniu)
• Rozbudowę Apteki Szpitalnej na potrzeby Ośrodka Onkologicznego (koncepcja w załączeniu)
• Rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby radiologii interwencyjnej i onkologii obrazowej
(koncepcja w załączeniu)
oraz
Części II obejmującej:
• Przebudowę II Oddziału Chirurgii Onkologicznej - Klinika Chirurgii Onkologicznej (Stara Onkologia Ip) -
807,5m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 3 Specyfikacji oraz załączniku nr 10 do
SIWZ wraz z koncepcją.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: Część nr 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Część I obejmuje:
• Rozbudowę i modernizację Regionalnej Przychodni Onkologicznej w budynku przy ul. Pabianickiej
62(koncepcja)
• Rozbudowę Apteki Szpitalnej na potrzeby Ośrodka Onkologicznego (koncepcja)
• Rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby radiologii interwencyjnej i onkologii
obrazowej(koncepcja)
Wykonanie następujących dokumentów i czynności:
a) opracowanie koncepcji projektowej
b) opracowanie projektu budowlanego w koniecznym zakresie, wynikającym z założeń
konstrukcyjnych,architektonicznych i instalacyjnych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii w tym w
szczególności SANEPID,BHP, p.poż, oraz niezbędnych decyzji wydanych na podstawie ekspertyz (w
szczególności decyzji Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej)
c) (...)
Pełna treść opisu zamówienia dla części nr 1 dostępna jest w ogłoszeniu o zamówieniu.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Część I obejmuje:
• Rozbudowę i modernizację Regionalnej Przychodni Onkologicznej w budynku przy ul. Pabianickiej 62
(koncepcja w załączeniu)
• Rozbudowę Apteki Szpitalnej na potrzeby Ośrodka Onkologicznego (koncepcja w załączeniu)
• Rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby radiologii interwencyjnej i onkologii obrazowej
(koncepcja w załączeniu)
Wykonanie następujących dokumentów i czynności:
a) opracowanie wstępnego projektu budowlanego
b) (...)
g) (...)
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków ogłoszenia, pełna treść zmiany w piśmie nr EZ.28.132.1347.2016.AG
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/09/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/09/2016
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/09/2016
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
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Data: 26/09/2016
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


