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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer 

identyfikacyjny 30872600000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200   Wyszków, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpital-wyszkow.com.pl, 

faks 297 437 605.  

Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: II.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: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja pawilonu 

szpitalnego (oddział kardiologii i oddział chorób wewnętrznych) należącego do Szpitala 

Powiatowego w Wyszkowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : - pawilon szpitalny - 

1) Prace ociepleniowe, w tym: a) usunięcie ze ścian istniejących warstw ocieplenia ze 

styropianu wraz z przygotowaniem powierzchni ściany do nowego ocieplenia; b) ocieplenie 

ścian ponad cokołem w strefach pasów ppoż. płytami z wełny mineralnej wykończone 

tynkiem silikonowym; c) ocieplenie ścian ponad cokołem płytami ze styropianu; d) ocieplenie 

glifów okiennych płytami ze styropianu; e) ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchiwanie 

granulatu wełny mineralnej oraz wykończenie dachu papą termozgrzewalną ; f) roboty 

towarzyszące: demontaż nasad kominowych i likwidacja zbędnych otworów w czapkach 

kominowych; osadzenie istniejących obecnie elementów na dachu; wymiana obróbek 

blacharskich dachowych; g) wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku. 2) Remont 

schodów zewnętrznych; 3) Montaż daszków nad drzwiami wejściowymi – 2 szt. 4) Roboty 

towarzyszące – demontaż i montaż drobnych elementów na elewacji, wykonanie opaski 

wokół budynku, odtworzenie chodników. - budynek główny szpitala – pomieszczenie 

rozdzielni głównej (demontaż okna, rozbiórka ściany, montaż drzwi zewnętrznych, demontaż 

istniejącej opaski z kostki brukowej i wykonanie nowej, wykonanie stalowych schodów w 

rozdzielni głównej) UWAGA 1: Aktualnie na budynku pawilonu szpitalnego prowadzone są 

przez Generalnego Wykonawcę roboty budowlane w ramach zadania pn. „Wykonanie 

remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie 

mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami 

pomocniczymi wraz z wyposażeniem”. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zasad 

BHP i organizacji pracy obowiązujących na budowie. Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia robót realizowanych lub zrealizowanych przez Generalnego Wykonawcę z 

przejęciem obowiązku naprawy wyrządzonych szkód. Wykonanie części robót objętych ww. 

zadaniem jest uzależniona od wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. UWAGA 

2 : Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, której załączniki 

stanowią: dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 



budowlanych. Do opisu przedmiotu zamówienia dołączone zostały również przedmiary robót. 

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą do wyceny robót jest dokumentacja 

projektowa, STWiORB i wymagania Zamawiającego opisane w niniejszej SIWZ. 

Wykonawca po zakończeniu robót winien osiągnąć efekt energetyczny dla budynku 

zakładany w audycie energetycznym, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu 

zamówienia (Część III SIWZ). 2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji 

lokalnej w obiekcie, którego dotyczy niniejsze zamówienie. Wizja lokalna odbędzie się dnia 

17.12.2018 r. o godzinie 10:00. Zbiórka osób zainteresowanych wzięciem udziału w wizji 

lokalnej: w Budynku administracyjnym – Sala narad p. nr 3.  

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja pawilonu 

szpitalnego (oddział kardiologii i oddział chorób wewnętrznych) należącego do Szpitala 

Powiatowego w Wyszkowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : - pawilon szpitalny - 

1) Prace ociepleniowe, w tym: a) usunięcie ze ścian istniejących warstw ocieplenia ze 

styropianu wraz z przygotowaniem powierzchni ściany do nowego ocieplenia; b) ocieplenie 

ścian ponad cokołem w strefach pasów ppoż. płytami z wełny mineralnej wykończone 

tynkiem silikonowym; c) ocieplenie ścian ponad cokołem płytami ze styropianu; d) ocieplenie 

glifów okiennych płytami ze styropianu; e) ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchiwanie 

granulatu wełny mineralnej oraz wykończenie dachu papą termozgrzewalną ; f) roboty 

towarzyszące: demontaż nasad kominowych i likwidacja zbędnych otworów w czapkach 

kominowych; osadzenie istniejących obecnie elementów na dachu; wymiana obróbek 

blacharskich dachowych; g) wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku. 2) Remont 

schodów zewnętrznych; 3) Montaż daszków nad drzwiami wejściowymi – 2 szt. 4) Roboty 

towarzyszące – demontaż i montaż drobnych elementów na elewacji, wykonanie opaski 

wokół budynku, odtworzenie chodników. - budynek główny szpitala – pomieszczenie 

rozdzielni głównej (demontaż okna, rozbiórka ściany, montaż drzwi zewnętrznych, demontaż 

istniejącej opaski z kostki brukowej i wykonanie nowej, wykonanie stalowych schodów w 

rozdzielni głównej) UWAGA 1: Aktualnie na budynku pawilonu szpitalnego prowadzone są 

przez Generalnego Wykonawcę roboty budowlane w ramach zadania pn. „Wykonanie 

remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie 

mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami 

pomocniczymi wraz z wyposażeniem”. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zasad 

BHP i organizacji pracy obowiązujących na budowie. Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia robót realizowanych lub zrealizowanych przez Generalnego Wykonawcę z 

przejęciem obowiązku naprawy wyrządzonych szkód. Wykonanie części robót objętych ww. 

zadaniem jest uzależniona od wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. UWAGA 

2 : Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, której załączniki 

stanowią: dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Do opisu przedmiotu zamówienia dołączone zostały również przedmiary robót. 

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą do wyceny robót jest dokumentacja 

projektowa, STWiORB i wymagania Zamawiającego opisane w niniejszej SIWZ. 

Wykonawca po zakończeniu robót winien osiągnąć efekt energetyczny dla budynku 

zakładany w audycie energetycznym. 2. Zamawiający przewiduje możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy niniejsze zamówienie. Wizja 

lokalna odbędzie się dnia 17.12.2018 r. o godzinie 10:00. Zbiórka osób zainteresowanych 

wzięciem udziału w wizji lokalnej: w Budynku administracyjnym – Sala narad p. nr 3.  
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