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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24033692600000, ul. ul.
Kościuszki 1, 44100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 231 90 49, e-mail
bslup@wp.pl, faks 32 331 65 84.
Adres strony internetowej (url): www.szwg.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.szwg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest w szczególności remont na Oddziale
Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem
doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki obejmujący malowanie,
wymianę oświetlenia, wymianę instalacji przyzywowej, wykonanie klimatyzacji oraz adaptacji
pomieszczeń na aktualne potrzeby Oddziału. Kolorystyka w w/w pomieszczeniach ( kolor ścian,
okładzin oraz ew. płytek podłogowych lub ściennych) dostosowana winna być do istniejącej
kolorystyki w Szpitalu; kolor musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. W miejscach, w
których Zamawiający nie przewiduje sufitu podwieszanego, będzie dwukrotne malowanie sufitu
białą farbą akrylową, przed malowaniem prace przygotowawcze. Zamawiający wymaga, by płytki
podłogowe były antypoślizgowe. Uwaga: Zamawiający zachowuje istniejącą wykładzinę
podłogową, która winna być odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem w czasie trwających
prac. Zamawiający wymaga przeprowadzenia remontu Oddziału Laryngologii w wyznaczonym
terminie tj. od 19.11.2018r. do 17.12.2018r.; pozostałe prace winny być przeprowadzone przed
rozpoczęciem remontu Oddziału tj. od 3-18.11.2018r.; w czasie remontu Oddziału, jego
pomieszczenia na zmianę będą remontowane i dopuszczane do użytku pacjentów i personelu
medycznego. Remont pomieszczenia , w którym znajduje się samodzielne stanowisko intensywnej
opieki, musi być przeprowadzony w ciągu 2 dni. Dodatkowe wymagania Zamawiającego, nie
objęte przedmiarem robót. na korytarzach odpowiednio oznakować lokalizację istniejących w
przestrzeni międzystropowej zaworów odcinających poszczególnych instalacji: wody zimnej,
c.w.u., co, gaz.med., p.ppoż.hydrantowych- w taki sposób aby umieścić tabliczkę wykonaną z PCV
z opisem graficznym lub słownym, na ścianie przy podsufitce podwieszanej. Zamawiający nie zna
dokładnej liczby zaworów; należy sprawdzić ich liczbę w czasie wizji w Szpitalu, powiększyć
istniejące otwory rewizji ściennych o wym.15x15cm z dostępem do zaworów odcinających
instalacje i osadzić nowe drzwiczki rewizyjne o wym.40x30 cm, zabezpieczenie na ścianach,
odbojnicach korytarza wszelkich istniejących napisów informacyjnych np. oznakowanie dróg
ewakuacyjnych, oznakowanie kierunków i informacji dla pacjenta do danych poradni, działów itd.
W przypadku ich zdjęcia należy przywrócić stan pierwotny, demontaż i prawidłowy montaż kamer
obecnie sufitowych, demontaż i prawidłowy montaż szafek gaśnicowych demontaż i prawidłowy
montaż opraw ściennych oświetlenia ewakuacyjnego 24V wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej
i prawidłowe ich osadzenie w otworach. Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca wykonanie
wizji w budynku Szpitala w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z uwagi na ryczałtowy

charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty
związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót Wszelkie materiały do
wykonania zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w przepisach
dopuszczających dany materiał do stosowania w szpitalnictwie. Wykonawca zobowiązany jest do
uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu prac, a także do uzgodnienia warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż z pracownikami Szpitala.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest w szczególności remont na Oddziale
Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem
doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki obejmujący malowanie,
wymianę oświetlenia, wymianę instalacji przyzywowej, wykonanie klimatyzacji oraz adaptacji
pomieszczeń na aktualne potrzeby Oddziału. Kolorystyka w w/w pomieszczeniach ( kolor ścian,
okładzin oraz ew. płytek podłogowych lub ściennych) dostosowana winna być do istniejącej
kolorystyki w Szpitalu; kolor musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. W miejscach, w
których Zamawiający nie przewiduje sufitu podwieszanego, będzie dwukrotne malowanie sufitu
białą farbą akrylową, przed malowaniem prace przygotowawcze. Zamawiający wymaga, by płytki
podłogowe były antypoślizgowe. Uwaga: Zamawiający zachowuje istniejącą wykładzinę
podłogową, która winna być odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem w czasie trwających
prac. Zamawiający wymaga przeprowadzenia remontu Oddziału Laryngologii w wyznaczonym
terminie tj. od 19.11.2018r. do 17.12.2018r.; pozostałe prace winny być przeprowadzone przed
rozpoczęciem remontu Oddziału tj. od 3-18.11.2018r.; w czasie remontu Oddziału, jego
pomieszczenia na zmianę będą remontowane i dopuszczane do użytku pacjentów i personelu
medycznego. Remont pomieszczenia , w którym znajduje się samodzielne stanowisko intensywnej
opieki, musi być przeprowadzony w ciągu 2 dni. Dodatkowe wymagania Zamawiającego, nie
objęte przedmiarem robót. na korytarzach odpowiednio oznakować lokalizację istniejących w
przestrzeni międzystropowej zaworów odcinających poszczególnych instalacji: wody zimnej,
c.w.u., co, gaz.med., p.ppoż.hydrantowych- w taki sposób aby umieścić tabliczkę wykonaną z PCV
z opisem graficznym lub słownym, na ścianie przy podsufitce podwieszanej. Zamawiający nie zna
dokładnej liczby zaworów; należy sprawdzić ich liczbę w czasie wizji w Szpitalu, powiększyć
istniejące otwory rewizji ściennych o wym.15x15cm z dostępem do zaworów odcinających
instalacje i osadzić nowe drzwiczki rewizyjne o wym.40x30 cm, zabezpieczenie na ścianach,
odbojnicach korytarza wszelkich istniejących napisów informacyjnych np. oznakowanie dróg
ewakuacyjnych, oznakowanie kierunków i informacji dla pacjenta do danych poradni, działów itd.
W przypadku ich zdjęcia należy przywrócić stan pierwotny, demontaż i prawidłowy montaż kamer
obecnie sufitowych, demontaż i prawidłowy montaż szafek gaśnicowych demontaż i prawidłowy
montaż opraw ściennych oświetlenia ewakuacyjnego 24V wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej
i prawidłowe ich osadzenie w otworach. Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca wykonanie
wizji w budynku Szpitala w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z uwagi na ryczałtowy
charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty
związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót Wszelkie materiały do
wykonania zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w przepisach
dopuszczających dany materiał do stosowania w szpitalnictwie. Wykonawca zobowiązany jest do
uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu prac, a także do uzgodnienia warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż z pracownikami Szpitala.Szczegółowy opis uwzględnia
przedmiar prac.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2018-07-25 godz.13,00
W ogłoszeniu powinno być: 2018-08-01 godz. 14,00

