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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Krajowy numer identyfikacyjny
31340800000, ul. ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.
14 63 10 341, e-mail zamowienia@ssz.tar.pl, faks 146 310 337.
Adres strony internetowej (url): www.ssz.tar.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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie
zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego
budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną
infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w
Tarnowie”. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej dla
„Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku
szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną
infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w
Tarnowie”, - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich
niezbędnych opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień, - wykonanie prac
budowlanych dla realizacji inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, - pełnienie
nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Przedmiot zamówienia musi być
opracowany z uwzględnieniem „Programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy i
przebudowy Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie dla inwestycji
polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z
realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ, „Projektu
koncepcyjnego rozbudowy i przebudowy Szpitala”, który stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ,
jak również z uwzględnieniem zapisów SIWZ. UWAGA!!! Przedmiot zamówienia nie
obejmuje rozbiórki parterowego pawilonu szpitalnego. Rozbiórka parterowego pawilonu
szpitalnego nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy jej wyceniać w ofercie.
Wykonawca udzieli gwarancji: - na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały –
minimum 36 – miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, - na zainstalowane
urządzenia - minimum 24 – miesiące od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie
zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego
budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną
infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w
Tarnowie”. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej dla
„Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku
szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną
infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w
Tarnowie”, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich
niezbędnych opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień, - wykonanie prac
budowlanych dla realizacji inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, - pełnienie
nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Przedmiot zamówienia musi być
opracowany z uwzględnieniem „Programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy i
przebudowy Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie dla inwestycji
polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z
realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ, „Projektu
koncepcyjnego rozbudowy i przebudowy Szpitala”, który stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ,
jak również z uwzględnieniem zapisów SIWZ. UWAGA!!! Przedmiot zamówienia nie
obejmuje rozbiórki parterowego pawilonu szpitalnego. Rozbiórka parterowego pawilonu
szpitalnego nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy jej wyceniać w ofercie.
Wykonawca udzieli gwarancji: - na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały –
minimum 36 – miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, - na zainstalowane
urządzenia - minimum 24 – miesiące od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

