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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522702-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Ropczyce: Roboty budowlane
2017/S 248-522702

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 241-499510)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zespół Opieki Zdrowotnej Ropczyce
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54
Ropczyce
39-100
Polska
Tel.:  +48 172218616
E-mail: zaopatrzenie@zozropczyce.pl 
Faks:  +48 172218929
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zozropczyce.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I na potrzeby realizacji
projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim”
Numer referencyjny: Zn_2017_28

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przebudowa istniejących budynków szpitala, nadbudowę łącznika i wykonanie wiaty na podjeździe dla karetek
wraz z optymalizacją dokumentacji projektowej zgodnie z programem inwestorskim oraz doposażeniem w
następujący sprzęt: stół operacyjny, aparat do znieczuleń, aparat usg, wideoechoendoskop EUS, respirator,
defibrylator. A także: przebudowa zewnętrznej instalacji gazowej, przebudowa zewnętrznych instalacji wod.-
kan., budowa instalacji gazów medycznych, przebudowa wejść do budynków, dobudowa ciepłej sieni dla
karetek, nadbudowa pomieszczeń pod Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przebudowa pomieszczeń
Izby Przyjęć i Przychodni, przebudowa rozdzielni elektrycznej i instalacji elektrycznej w przebudowanych
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pomieszczeniach, przebudowa instalacji wod.kan. w przebudowanych pomieszczeniach, przebudowa kotłowni,
wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach IP, OAiT oraz Bloku Operacyjnego, wykonanie
rezerwowych źródeł zasilania w wodę i energię elektryczną.

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

22/12/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 241-499510

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – wykonał
minimum trzy usługi projektowe polegającą na wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego, dokumentacji
kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnej Decyzji – Pozwolenie na budowę dla przebudowy lub / i
rozbudowy obiektu służby zdrowia o pow. użytkowej min. 2000 m2.
(...)
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— o uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) –
wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nadbudowy, przebudowy lub / i rozbudowy

obiektu służby zdrowia o pow. użytkowej min. 2 000 m2.
(...)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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