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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
970773231
UL. ZYTY 26
ZIELONA GÓRA
65-046
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Lisowska
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpital.zgo.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektupn
„Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego (...)
Numer referencyjny: TZ.372.64.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45210000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków Szpitala
wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji oświetlenia w
budowanego w systemie /zaprojektuj i wybuduj/ w ramach projektu pn.: /Termomodernizacja obiektów i sieci
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o./ Zamawiający, zgodnie z
przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy
w sposób określony w przepisie art. 22 par. 1 KP (Dz.U. 2018, poz. 108) tj. osób zatrudnionych bezpośrednio
przy wykonywaniu robót bud. Dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną
rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku,w tym związanych z posługiwaniem
się określonymi narzędziami lub urządzeniami.

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

2/3

12/09/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: szpitalzg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-115163
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 158-389697
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/08/2019

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.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie za
wykonanie przedmiotu umowy. Forma i warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zawarte są w Rozdziale XXVIII SIWZ.
Powinno być:
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia
umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie
za wykonanie przedmiotu umowy. Forma i warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zawarte są w Rozdziale XXVIII SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 19/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 10:30

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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1/ W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy w sprawie zamówienia wprowadza się
załącznik nr 3 do SIWZ, po zmianach: wzór umowy w sprawie zamówienia po zmianach

