
ud ziela nych 6wiadczern poprzez przebudorwq 13 loku Ope racyjnego i Oddzialu
Anestezjologili i I ntensywnej erapii z dostoso(aniem infrastruktu ry oraz zakupem sprzetu

medycznego oraz utworzerniie ia{rr Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wrazz
doposa2enierrn w s

Samodzielny Publiczny Zakllad Opigki Zdrowotnej
Kili6skiego 29
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Z n a k s p ra w1l : p rze b u d o w a szptitalal 247 I 201.8

Dotyczy: zmiany
na:

zapis6w SIWZ w

przebudowq Bloku 0pe nego I

zaprojektowanie i burlowa iafu

Realizacja przed miotu,

1. Zntienia :siq termin realizacji
1L-30, W zwiqzku z tym Pkt. .5.1 S

" 5.7 Zom6wienie musi byi
czqsciowego:7,2," Ponadto,

5 i6 (wzory umowy), tj:

lf Strona SP ZOZ Siedlle, sporz.

Siedlce dnia: 2019-01-04

POWIADOMIEN]I
o zmianach S|WZ

qpovyaniu protruadzony'm w trybie przetargu nieograniczonego,

Oddziafu Anesteziolclg;ii i Intensywnej Terapii oraz
Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala SP ZOZ Siedlce.

n[a jept realizolivana w ramach projektu "Poprawa jako6ci

e w termihie: dqta zakoriczenia: 2079-77-30 - dlo zadania
iednio, nowe brzpienie otrzlrmujq zapisy I 11 ust. 2 zalqcznika nr

Zamarwiajqcy, clziatajqc na

Zamirwied Publicznych (t.j. Dz. U
przetargu nieograniczonego, na

I nterrsywnerj Terapii oraz zaprroje

SP ZOZ Siedlce.
dokonuje zrnian zapis6w specyfi i is;t,ctnych waruhk6w zarn6wienia w nastqpuiqcym zakresie:

wie irrt.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

z ',LOt8 r. poz. [-986), ur po:;tqpowaniu prowadzonym w trybie
przehu{owq Bloku Operacyjnego i Oddziafu Anestezjologii i

towanie i budowb Oddziafu Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala

Swienia dlo zadori czqiciowych nr 1 i 2: data zakoriczenia: 2019-

I OUZymUJe OrZmrcnte:

"2. S'trony uzgodnily nastqpujqce
- termin roz'poczqcia reolizttcji - od dnia przekazania placw budowy,

b) rych lup porqczgniach slgldzielczej kasy oszczqdnoiciowo - kredytowei z

kasy jdst zawsze zobowiqzuniem pieniqinym,
c) Vch,

t6rych rnowq w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnio

iji Rozwoju Przedsiqbiorczoici.

Ro

- termin wy'konanio caloic| zsdania - do 30.77.2079 r."

2. Punkt 2t.S|WZ otrzymuj,e lcrzmierrie:

"27.'-!.. Wvkonawca. w mtvil priepisciw qrt. 748+7,50 Pzp, wniesie Zamawiajqcemu , w dniu
lionania umowy w wysokoici 3 % c wartoici

bert Misiak



27.3 Zabezpieczenie wnaszane
Zamawiojqcego.
21.4" W przypadku wniesieniiu
lub gwarancji, Ewarant ntusi
pierwsze iqdanie Zoma
zamowiojqcego, ie Wykontawca

ujawnionych w okresie rqkojmi,
I ub gwo ra ncji dodatkowyc'h
27,5" Zobezpieczenie w
ni ewykon a ni a I u b ni e nal eiiyteg o
27.6. W terminie 30 dini od
Zamowiajqcego jaka naleiycie
wniesionego w pieniqdzu
wady.
27.7 Termin wainoici
przekazonio przez Wykona
wykononych

wysokoici 700% jako
zam6wieniia,"

pieniqdzu wykofiawca wnosi przelewem na rochunek bankowy

nalq2ytego wykononia umowy w formie porqczenia
(gwarancji) no

nie usunqt wad
Zamawiajqcytajqcy nie dopuszcza Aqdania przez wystswcq porqczenia

i wa runkiiclcych zaptatq
okrellonej w ltst, 27,:tr , sluiy do pokrycia roszczert z fitulu

zamowrcnto,
przekoiania pr,iez: Wykonawcq rob6t i przyjgcia ich przez

Zdmowiajqcy zwr6ci 70% kwoty zabezpieczenia,
pozostale 3Q% na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rqkojmi zo

wczeiniej, ni2 z uplywem 30 dni adme

27,8, Kwoto pozostawion's no
nie p6iniej ni2 w ciqgu 75 'dni 

po
2 7. 9 Za bezpi ecze n i e w n oszo n e farmie porQczenih lub gwarancji powinno byd wniesione w pelnei

robot i przyjgfia ich przez Zamawiajqcego joko naleiycie

ezpieczenie rosicitert z gtutu rqkojmi za wady bqdzie zwr6cona
lywie rekojmi zh wody.

roszgzeh z tylulu niewykonania lub nienaleiytego wykonania

2lstrona SP ZOZ !i iedl e, sporz. Robert Misiak


