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WYKONAWCY
zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu
Dotyczy : zamówienia pn. „Utworzenie punktu ręcznego mycia i suszenia łóŜek w istniejącym
Dziale Dezynfekcji i Przygotowania ŁóŜek Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.
Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3"
Ogłoszenie o zamówieniu nr 300362-2011 z dnia 22.09.2011r.
Ogłoszenie nr 324692-2011 z dnia 07.10.2011r. o zmianie ogłoszenia
Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób :
1. W SIWZ pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia
dodaje się : ppkt 3.2.4. Projekt budowlany
2. W SIWZ pkt 4 Termin wykonania zamówienia
zmienia się na : 3 miesiące licząc od dnia podpisania umowy
3. W SIWZ pkt 5.1. ppkt 3) lit a. kierownikiem robót budowlanych (...)
zmienia się na : Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź odpowiadające im równowaŜne uprawnienia
w specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
minimum 2 letni staŜ pracy na stanowisku kierownika budowy,
4. W SIWZ pkt 6.1. ppkt 3) lit a. kierownika robót budowlanych (...)
zmienia się na : Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź odpowiadające im równowaŜne uprawnienia
w specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
minimum 2 letni staŜ pracy na stanowisku kierownika budowy,
5. W SIWZ pkt 11
Termin składania ofert zmienia się na : 19.10.2011r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert zmienia się na : 19.10.2011r. godz. 11:00.
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6. W SIWZ Załącznik Nr 2 Projekt Umowy w § 1 ust.3 po słowach Dokumentacja wykonana
przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa WIPROBUD
dodaje się zapis: Projekt budowlany
7. W SIWZ Załącznik Nr 2 Projekt Umowy dotychczasowy zapis § 4
zmienia się na :
Strony uzgadniają terminy:
1) przekazania Wykonawcy ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz terenu
budowy - 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy
2) zakończenia robót - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy
8.

W SIWZ Załącznik Nr 2 Projekt Umowy w § 5
dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu :
Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawcę i
dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej 10 dni przed przekazaniem, następujących
dokumentów :
1) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) Dokumentów umoŜliwiających złoŜenie przez Zamawiającego zawiadomienia o
terminie rozpoczęcia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego oraz zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy w Państwowej Inspekcji
Pracy tj. :
a) Oświadczenie Kierownika budowy
b) potwierdzone notarialnie kopie uprawnień budowlanych
c) potwierdzone notarialnie zaświadczenia o przynaleŜności do izby samorządu
zawodowego.

9. W SIWZ Załącznik Nr 2 Projekt Umowy w § 7 ust.2 pkt 2
dodaje się ppkt e, f, g, h, o następującym brzemieniu:
e) oryginału dziennika budowy,
f) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i
porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub lokalu; w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę oświadczenie
kierownika budowy musi być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, a załącznikiem do niego muszą być kopie rysunków wchodzących w
skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby uzupełniający opis, o których mowa w ppkt g),
g) kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami, w razie potrzeby takŜe uzupełniający opis, – w razie
dokonania podczas wykonywania robót zmian nie odstępujących w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu lub pozwolenia na budowę, w takim razie oświadczenie o
którym mowa w ppkt f) powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru
h) karty informacyjnej
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10. Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się Załącznik Nr 3.1. Projekt
Budowlany, stanowiący uzupełnienie zamieszczonego w dniu 22.09.2011r. Załącznika Nr 3
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i STWiOR
PowyŜsza informacja jest dla wszystkich Wykonawców wiąŜąca i naleŜy ją uwzględnić w
ofercie.

Z-CA DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Technicznych i Inwestycji
mgr inŜ. Katarzyna Jankowska
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