
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 51553-2012 z dnia 2012-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Przedmiot 

zamówienia obejmuje termomodernizację: Pawilonu I, Pawilonu II, Budynku oddziału III, Budynku Oddziału XVI, 

Budynku oddziału... 

Termin składania ofert: 2012-03-13  

Numer ogłoszenia: 53745 - 2012; data zamieszczenia:  07.03.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  51553 - 2012 data 05.03.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).  

W ogłoszeniu jest:  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się: wykonaniem 

minimum 4 robót budowlanych z czego : 5.1.2.1) minimum 3 robót budowlanych w czynnych obiektach 

szpitalnych (lecznictwa stacjonarnego) o wartości brutto minimum 7 500 000,00 zł (słownie: siedem 

milionów pięćset tysięcy złotych) każda. 5.1.2.2) minimum 1 roboty budowlanej, której przedmiotem 

zamówienia były roboty termomodernizacyjne prowadzone w obiekcie użyteczności publicznej o wartości 

brutto minimum 7 500 000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) obejmującej swoim 

zakresem 1) docieplenie elewacji 2) docieplenie dachów (stropodachów) 3) wymianę stolarki okiennej, 4) 

modernizację instalacji c.o. 5) wykonanie instalacji solarnej o wartości minimum 200 000,00 zł.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się: 

wykonaniem minimum 4 robót budowlanych z czego : 5.1.2.1) minimum 3 robót budowlanych w 

czynnych obiektach szpitalnych (lecznictwa stacjonarnego) o wartości brutto minimum 7 500 000,00 zł 

(słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) każda. 5.1.2.2) minimum 1 roboty budowlanej, której 

przedmiotem zamówienia były roboty termomodernizacyjne prowadzone w obiekcie użyteczności 

publicznej o wartości brutto minimum 7 500 000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) 

obejmującej swoim zakresem 1) docieplenie elewacji 2) docieplenie dachów (stropodachów) 3) wymianę 

stolarki okiennej, 4) modernizację instalacji c.o. 5) wykonanie instalacji solarnej o wartości minimum 200 
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000,00 zł brutto..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.1.2.).  

W ogłoszeniu jest:  Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostana zaproszeni do udziału w 

postępowaniu: 5 Znaczenie warunkw wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 3. Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: 3.1. Zamawiający zastosuje 

kwalifikację polegającą na przyznaniu wykonawcom po 5 pkt za każdą dodatkowo wykonaną (ponad 

minimum określone w punkcie 5.1.2.1) robotę budowlaną w czynnych obiektach szpitalnych o wartości 

brutto minimum 7 500 000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Każda z robót musi 

obejmować swoim zakresem: 1) docieplenie elewacji lub wykonanie elewacji, 2) wymianę lub montaż 

stolarki okiennej, 3) modernizację lub wykonanie instalacji c.o. 3.2. W przypadku, gdy kilku Wykonawców 

otrzyma taka samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający przyzna dodatkowo po 2 punkty za każda 

wykazaną w części II wykazu robotę, która w swym zakresie będzie zawierać montaż instalacji solarnej..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału 

w postępowaniu: 5 Znaczenie warunkw wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 3.1. Zamawiający zastosuje kwalifikację polegającą na przyznaniu wykonawcom po 5 pkt 

za każdą dodatkowo wykonaną (ponad minimum określone w punkcie 5.1.2.1) robotę budowlaną w 

czynnych obiektach szpitalnych o wartości brutto minimum 7 500 000,00 zł (słownie: siedem milionów 

pięćset tysięcy złotych). Punkt 3.2. W przypadku, gdy kilku Wykonawców otrzyma taką samą liczbę 

punktów, wówczas Zamawiający przyzna dodatkowo po 2 punkty za każda wykazaną w części II wykazu 

robotę, (ponad minimum określone w punkcie 5.1.2.2)..  
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