
Ogłoszenie nr 560270902-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.

Otwock: Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na
pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576489-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510187368-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Specjalistyczny MSWiA, Krajowy numer identyfikacyjny 10158710000000, ul. ul. Bolesława
Prusa  42372, 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 794 671, e-mail
zp@zozmswia.pl, faks 227 794 671.
Adres strony internetowej (url): www.zozmswia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka ochrony zdrowia

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym
piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP13-2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis 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:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego
MSWiA w Otwocku - odcinek damski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie
pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących przepisów i norm z
pierwszym wyposażeniem II etap”. 2. Zakres prac będzie obejmował: 1) Roboty
ogólnobudowlane, w ramach których prowadzone będą: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne,
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murowe,tynkarskie i okładzinowe, posadzkowe, sufitowe, malarskie, stolarskie, ślusarskie. 2)
Prace instalacyjne instalacji sanitarnych, w ramach których prowadzone będą prace:
wentylacyjne, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, instalacji wody
użytkowej. 3) Prace instalacyjne instalacji elektrycznych, w ramach których będą prowadzone:
prace instalacyjne instalacji niskoprądowych, prace instalacyjne instalacji elektrycznych
silnoprądowych, prace instalacyjne instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, prace
demontażowe istniejących instalacji elektrycznych. 4) Wyposażenie, polegać będzie na: A.
Zamontowaniu mebli aneksu kuchennego, B. Zamontowaniu dozowników łokciowych,
pojemników na ręczniki składane, pojemników na papier toaletowy, dozowników na
szampon/żel, C. Dostawie koszy pedałowych o poj. 20l, D. Zamontowaniu luster, E. Dostawie i
podłączeniu mikrofalówki, F. Dostawie i podłączeniu lodówki. 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 (Załączniki nr 1 A – 1
C) do SIWZ. 4. W zakres dokumentacji technicznej wchodzą: 1) Projekt budowlany w
poszczególnych branżach, 2) Przedmiar, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych.

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

45215140-0,
45400000-1,
45300000-0,
45330000-9,
45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
100 od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/12/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana została przewidziana w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, tj. § 11
ust. 1 pkt 3 umowy. Zmiany dotyczą konieczności zmiany umowy, która została spowodowana
okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Z
uwagi na zmianę zakresu wykonywanych prac, wartość zamówienia określona pierwotnie w
umowie wzrosła o 10,84%.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas prac rozbiórkowych: stwierdzono zły stan drewnianych elementów konstrukcyjnych ścian
wewnętrznych oraz obicia z desek, stwierdzono zaleganie materiału pomiędzy stropem betonowym
a deskowaniem powierzchni posadzki, znaleziono ukryte przyłącze energetyczne zasilające sąsiedni
budynek, stwierdzono brak możliwości podłączenia instalacji kanalizacji w projektowanym miejscu
na I piętrze czego nie można było przewidzieć na etapie projektowania – ze względu konieczność
wykonania ww. robót istotnych ze względów bezpieczeństwa konstrukcji obiektu oraz jego
użytkowania
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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