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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339032-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Roboty budowlane
2019/S 138-339032

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 111-270654)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30
Olsztyn
10-082
Polska
Osoba do kontaktów: Zamówienia Publiczne
Tel.:  +48 895245380
E-mail: przetargi@szpital.uwm.edu.pl 
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital.uwm.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne
wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczn...
Numer referencyjny: 23/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego
Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30” — etap III.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu zrealizowania, rozliczenia
i odbioru robót zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w tym
Dokumentacji projektowej (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych (STWiORB) i Przedmiary robót), na warunkach przedstawionych w załączniku nr 10
do SIWZ Wzór umowy.

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

16/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 111-270654

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
„Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku
Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30” – etap
III.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu zrealizowania, rozliczenia
i odbioru robót zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w tym
Dokumentacji projektowej (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych (STWiORB) i Przedmiary robót), na warunkach przedstawionych w Załączniku nr 2
do SIWZ Wzór umowy.
3. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
4. Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom zgodnym z przepisami
prawa oraz normom, być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane, oraz spełniać wymagania określone w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub Przedmiarach robót lub równoważnych w stosunku do
określonych powyżej.
5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4.
6. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 3 i 4 uzyskać od
Zamawiającego w formie pisemnej zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz
okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową.
7. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach,
pozwoleniach i w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Powinno być:
„Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudowa Budynku
Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30” – etap
III.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu zrealizowania, rozliczenia
i odbioru robót zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w tym
dokumentacji projektowej (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i
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odbioru robót budowlanych (STWiORB) i Przedmiary robót), na warunkach przedstawionych w załączniku nr 2
do SIWZ Wzór umowy.
3. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
4. Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom zgodnym z przepisami
prawa oraz normom, być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane, oraz spełniać wymagania określone w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub Przedmiarach robót lub równoważnych w stosunku do
określonych powyżej.
5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4.
6. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 3 i 4 uzyskać
od Zamawiającego w formie pisemnej zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając karty
materiałowe.
7. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach,
pozwoleniach i w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 22/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 01/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/07/2019
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 01/08/2019
Czas lokalny: 11:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


