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Ogłoszenie nr 540005252-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Jasło:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 501498-N-2020
Data: 09/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 37044448600000, ul. ul. Lwowska 22,
38-200 Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 437 500, e-mail szpital@szpital.jaslo.pl,
faks 134 468 322.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.jaslo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.1)
Punkt: II.1)
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim
dla zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego Etap I Oddział Psychiatryczny z
Poradniami"
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim
dla zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział
Psychiatryczny z Poradniami"
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
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 opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania
pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego Etap I Oddział Psychiatryczny z
Poradniami ”. 2. Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane opracowaniem
dokumentacji projektowej w pełnej problematyce zgodnie z Koncepcją architektonicznobudowlaną zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap
I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami” wykonaną przez Marzenę Ulak-Opalska
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Marzena Ulak -Opalska „MAUHAUS”
Pracownia Projektowa z siedzibą: ul. Jesionowa 11/5, 30-221 Kraków, wymaganiami
przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów branżowych oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ - Koncepcja
architektoniczno – budowlana oraz Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr
1b do SIWZ. 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 4 do
SIWZ (wzór 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania
pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z
Poradniami ”. 2. Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane opracowaniem
dokumentacji projektowej w pełnej problematyce zgodnie z Koncepcją architektonicznobudowlaną zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap
I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami” wykonaną przez Marzenę Ulak-Opalska
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Marzena Ulak -Opalska „MAUHAUS”
Pracownia Projektowa z siedzibą: ul. Jesionowa 11/5, 30-221 Kraków, wymaganiami
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przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów branżowych oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ - Koncepcja
architektoniczno – budowlana oraz Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik
nr 1b do SIWZ. 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 4
do SIWZ (wzór umowy).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-01-23, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 12:00
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