
 Kolno, dnia 14.08.2018r.

Sz.O./SAG/41/08/18

Do wszystkich uczestników postępowania

ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na    wykonanie  remontu  Oddziału  Chirurgii  Ogólnej  z
Pododdziałem  Ortopedii  i  Traumatologii  Narządu  Ruchu  wraz  z  salą  pooperacyjną
realizowanego  w  ramach  projektu  WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18  pn:    „Poprawa
efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”    ;
znak przetargu Sz.O./SAG/41/08/18.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) dokonuje zmiany
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, w następującym zakresie:

1. W punkcie 6.3. ppkt. 1) SIWZ usuwa treść zawartą w lit. b) i c).

2. W punkcie 6.3. ppkt. 2) SIWZ usuwa treść zawartą w lit. b).

3. Punkt 6.3. ppkt. 2) lit. c) otrzymuje nowe brzmienie:
„ c) Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3. ppkt. 1) lit. a) SIWZ powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.”

4. Punkt 6.3. ppkt. 2) lit. d) otrzymuje nowe brzmienie:
„ d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ppkt. 2) lit. a) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub
oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  wykonawcy  lub  miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 2) lit. c) stosuje się. ”

5. Punkt 6.3. ppkt. 5) otrzymuje nowe brzmienie:
„  5)  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów określonych w ppkt 1 lit. a).”
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6. Pod punktem 6.7. zmienia treść zapisu:

Z: 
„Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty,  wezwie Wykonawcę, którego oferta
została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w wyznaczonym,  nie  krótszym niż  5 dni,  terminie
aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów potwierdzających  okoliczności,  o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, wymienionych w Punkcie 6.2. i 6.3. ppkt. 1 lit. a)-c)”

Na:
„Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty,  wezwie Wykonawcę, którego oferta
została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w wyznaczonym,  nie  krótszym niż  5 dni,  terminie
aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów potwierdzających  okoliczności,  o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, wymienionych w Punkcie 6.2. i 6.3. ppkt. 1 lit. a)”

7. W punkcie 11 ppkt. 9) SIWZ zmienia napisy:

Z:

„OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE REMONTU ODDZIAŁU 

CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODZIAŁEM ORTOPEDII I TREUMATOLOGII 

NARZĄDU RUCHU WRAZ Z SALĄ POOPERACYJNĄ REALIZOWANEGO W 

RAMACH PROJEKTU WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18  pn: 

„Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych 

w Szpitalu Ogólnym w Kolnie””

- nie otwierać przed dniem 17.08.2018r. Godz. 1130.

Na:

„OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE REMONTU ODDZIAŁU 

CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODZIAŁEM ORTOPEDII I TREUMATOLOGII 

NARZĄDU RUCHU WRAZ Z SALĄ POOPERACYJNĄ REALIZOWANEGO W 

RAMACH PROJEKTU WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18  pn: 

„Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych 

w Szpitalu Ogólnym w Kolnie””

- nie otwierać przed dniem 31.08.2018r. Godz. 1130.
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8. Punkt 12 ppkt. 1) i 2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
1) Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11

ppkt.  9  niniejszej  specyfikacji  należy  złożyć  do  dnia  31.08.2018r. do godz.  1100 w
Sekretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na
I-piętrze).

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w
dniu 31.08.2018r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej. Otwarcie
ofert jest jawne.

9. Oświadczenie składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ
otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

10. Oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,
stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu do niniejszego
pisma.

11. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie
jak w załączeniu do niniejszego pisma.

12. W  dokumentacji  projektowej  (projekty  budowlane,  wykonawcze,  STWIOR,  przedmiary),
stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ przedmiary otrzymują nowe brzmienie jak w załączeniu
do niniejszego pisma, tj.:
1) „Szpital  Kolno III  piętro  -sala  pooperacyjna.14.08.2018-przedmiar”  -  liczba  pozycji

163.
2) „Szpital Kolno -Remont IV piętra-14.08.2018 -przedmiar” - liczba pozycji 263.

13. W  dokumentacji  projektowej  (projekty  budowlane,  wykonawcze,  STWIOR,  przedmiary),
stanowiącej  Załącznik  Nr 9 do SIWZ  w dokumentacji  projektowo – kosztorysowej „Opis
techniczny-kolnoIV piętro maj 2018” otrzymuje nowe brzmienie i nazwę „Opis techniczny-
kolnoIV piętro sierpień 2018” jak w załączeniu do niniejszego pisma.

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Szpital Ogólny w Kolnie w związku ze zmianą treści SIWZ oraz ogłoszenia zgodnie z art
12a  ust.  1   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  przedłuża  termin
składania  ofert do  dnia 31.08.2018r.  do godz.  11:00.  Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  na
posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu  31.08.2018r. godz. 1130 w siedzibie
Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Niniejsze pismo wraz z załącznikami Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl
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