
 Kolno, dnia 16.08.2018r.

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  dokumentacji  projektowej  (projekty  budowlane,  wykonawcze,  STWIOR,  przedmiary),
stanowiącej  Załącznik  Nr  9  do  SIWZ  w  projekcie  instalacji  elektrycznej  zmianie  ulegają
następujące dokumenty:
a) „Remont_szpitala  w  kolnie  _OT” otrzymuje  nowe  brzmienie  jak  w  załączeniu  do

niniejszego pisma.
b) ,,Rys E1 piętro IV-remont instalacja oświetleniowa” otrzymuje  nowe brzmienie  jak w

załączeniu do niniejszego pisma.
c) ,,Rys  E2  piętro  IV-remont  instalacja  oświetleniowa ewakuacyjnego” otrzymuje  nowe

brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.
d) ,,Rys E4 oświetlenia awaryjne. Koncepcja dalszej rozbudowy” otrzymuje nowe brzmienie

jak w załączeniu do niniejszego pisma.
e) ,,Rys E-5  Plan instalacji przyzywowej- IV piÄ™tro”  otrzymuje nowe brzmienie jak w

załączeniu do niniejszego pisma.
f) ,,Rys E-6  Schemat ideowy instalacji przyzywowej- IV piętro” otrzymuje nowe brzmienie

jak w załączeniu do niniejszego pisma.
g) ,,Rys E-13 PE piętro III-instalacja oświetlenia ogólnego” otrzymuje nowe brzmienie jak w

załączeniu do niniejszego pisma.
h) ,,Rys E-14 PE piętro III-instalacja oświetlenia ewakuacyjnego otrzymuje nowe brzmienie

jak w załączeniu do niniejszego pisma.
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2. W  dokumentacji  projektowej  (projekty  budowlane,  wykonawcze,  STWIOR,  przedmiary),
stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ  w projekcie architektoniczno - budowlanym  zmianie
ulegają następujące rzuty III piętra:

a) A-4.2 Rzut III pietra remont
b) - A-4-3 - Rzut III piętra sala pooperacyjna- sufity podwieszane
c) A-4-4 - Rzut IIIpiętra sala pooperacyjna- wykładziny

zapisane w dokumencie ,, Rzuty III piętro-sala pooperacyjna po zmianach" otrzymują nowe
brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

3. W  dokumentacji  projektowej  (projekty  budowlane,  wykonawcze,  STWIOR,  przedmiary),
stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ  w projekcie architektoniczno - budowlanym  zmianie
ulegają następujące rzuty IV piętra:

a) A-3.2 Rzut IV pietra remont
b) A-3.3 Rzut IV pietra sufity podwieszone
c) A-3.4 Rzut IV pietra wykładziny

zapisane w dokumencie ,,  Rzuty IV piętro-oddział chirurgii po zmianach" otrzymują nowe
brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

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