INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50
E-mail:malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl

Łódź, dnia 24.07.2018 r.
Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy:
postępowania ZP/70/2018 – Roboty budowlane mające na celu przebudowę Izby Przyjęć A

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę Bloku Porodowego w systemie „zaprojektuj
i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja bloku
porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi”.
Szanowni Państwo!

Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 zmienia zapisy SIWZ w zakresie Rozdziału IV, zgodnie
z poniższym:
Było:
Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP/.
§ 8. Termin realizacji zamówienia:






Wykonanie Dokumentacji Projektowej:
 BLOK PORODOWY – opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż w terminie 75
dni od daty podpisania umowy.
 IZBA PRZYJĘĆ A:
- opracowanie projektu budowlanego z kosztorysem inwestorskim oraz złożenie w imieniu
Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 75 dni od daty podpisania umowy;
- opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 28.02.2019 r.
Wykonanie całości robót budowlanych zostanie zrealizowane maksymalnie do dnia 31.01.2020 r.
Rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych etapów prac zostanie określone w szczegółowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.
Sprawowanie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot zamówienia, w trakcie wykonywania czynności
odbiorowych, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Jest:
Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP/.
§ 8. Termin realizacji zamówienia:


Wykonanie Dokumentacji Projektowej:
 BLOK PORODOWY – opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż w terminie 75
dni od daty podpisania umowy.
Uwaga: W przypadku gdy w toku realizacji prac projektowych i prawidłowego ukończenia inwestycji
zajdzie konieczność dokonania zmian projektowych i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę
Wykonawca obowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego wszystkie konieczne zgody i pozwolenia.
 IZBA PRZYJĘĆ A:
- opracowanie projektu budowlanego z kosztorysem inwestorskim oraz złożenie w imieniu
Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 75 dni od daty podpisania umowy;





- opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 28.02.2019 r.
Wykonanie całości robót budowlanych zostanie zrealizowane maksymalnie do dnia 31.01.2020 r.
Rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych etapów prac zostanie określone w szczegółowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.
Sprawowanie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot zamówienia, w trakcie wykonywania czynności
odbiorowych, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Ponadto Zamawiający informuje, iż omyłkowo w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – Załączniku nr 6 do
SIWZ zamieścił parametry odnośnie umeblowania pomieszczeń objętych niniejszym postępowaniem. Przedmiot
niniejszego zamówienia obejmuje wyłącznie meble – zabudowy na stałe. W związku z zaistniałą omyłką
Zamawiający usuwa z Programu Funkcjonalno-Użytkowego – Załącznika nr 6 do SIWZ parametry odnoszące się
do pozostałych mebli i załącza do niniejszej informacji zmodyfikowany Program Funkcjonalno-Użytkowy –
Załącznik nr 6 do SIWZ.
Integralnym załącznikiem do niniejszej informacji jest:
PFU – Załącznik nr 6 do SIWZ – zmieniony.

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez
Dyrektora Instytutu prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha.

