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W S Z Y S C Y 

 
dot.: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dzierżawę kontenera medycznego na potrzeby Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.. 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579), zwanej dalej ustawą, w wyniku odpowiedzi na 
pytania z dnia 23.05.2018 r., Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (siwz) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zakres 
przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie przyłączy wod-kan, 
energetycznego z budynku szpitala (WLZ) wraz ze sporządzeniem protokołów 
badań i odbioru przyłączy, który miał być po stronie Wykonawcy został 
przeniesiony do obowiązków Zamawiającego, natomiast po stronie Wykonawcy 
będzie wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan, energetycznej wewnątrz 
zabudowy kontenerowej wraz ze sporządzeniem protokołów badań i odbioru. 
 
W związku z powyższym pkt. 3 1.1 i 1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Sporządzenie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji załączonej przez 
Zamawiającego i dostarczenie jej w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy;  

2) Uzgodninienie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod względem radiologicznym 
i sanitarnym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zatwierdzoną dokumentację 
projektową w wersji papierowej – 5 szt. i elektronicznej-1 szt.; 

3) Dostawę i montaż zabudowy kontenerowej wg. zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, w tym pełne szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi 
technicznej dostarczonych modułów; 

4) Wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan, energetycznej wewnątrz 
zabudowy kontenerowej wraz ze sporządzeniem protokołów badań i 
odbioru;   

5) Współpracę przy montażu aparatów RTG i tomografu komputerowego z firmą(ami) 
wskazanymi przez Zamawiającego (po posadowieniu kontenerów, w trakcie 
montażu i po montażu (roboty polegające na zaślepieniu kanałów 
technologicznych w podłodze i na ścianach, podpięcie do sieci komputerowej 
szpitalnej, itp.);    

6) Uzyskanie odbioru końcowego po montażu przez WSSE w Krakowie;  
7) Demontaż i transport kontenerów po zakończeniu dzierżawy; 
8) Uporządkowanie terenu wokół zabudowy kontenerowej w związku z 

wykonywaniem usługi ich montażu i demontażu.  
1.2 Po stronie Zamawiającego są: 

1) Przygotowanie terenu pod montaż kontenerów (ułożenie płyt betonowych i ich 
późniejszy demontaż); 

2) Przeniesienie, montaż i demontaż urządzeń radiologicznych RTG oraz tomografu 
komputerowego wraz z uruchomieniem w/w urządzeń; 



3) Uzyskanie i utrzymanie zezwoleń wymaganych w celu lokalizacji, uruchomienia i 
eksploatacji Kontenera w czasie obowiązywania umowy (zgłoszenie w Starostwie 
Powiatowym obiektu tymczasowego/uzyskanie pozwolenia) 
 

4) Wykonanie przyłączy wod-kan, energetycznego z budynku szpitala (WLZ) 
wraz ze sporządzeniem protokołów badań i odbioru przyłączy. 

 
Analogicznie zmianie ulega wzór umowy: 
 
§ 1 pkt 2 ppkt. 4) otrzymuje brzmienie: 

4) Wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan, energetycznej wewnątrz 
zabudowy kontenerowej wraz ze sporządzeniem protokołów badań i 
odbioru;   

 
W  § 8 dodaje się ppkt.4): 

4) Wykonania przyłączy wod-kan, energetycznego z budynku szpitala (WLZ) 
wraz ze sporządzeniem protokołów badań i odbioru przyłączy. 

 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 
30.05.2018 r. godz. 9.30. Termin otwarcia godz. 9:45. 
   
Pozostałe warunki zawarte w siwz pozostają bez zmian. 
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