
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Poddziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej na trzecim i drugim piętrze w

segmencie C wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278209300

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 40

1.4.2.) Miejscowość: Czeladź

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-250

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 32 731 22 19

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzzoz.bedzin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pzzoz.bedzin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00212733/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-17 11:47

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00205104/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Poddziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej na trzecim i drugim piętrze w
segmencie C wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

Po zmianie: 
Remont Oddz. Wewnętrznego: Etap1 Modernizacja Pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem
Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej w związku z leczeniem pacjentów zakażonych COVID-19 orazEtap2

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.15. RODO (obowiązek informacyjny)

Przed zmianą: 
• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
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• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Czeladzi,
ul. Szpitalna 40.
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą
adresu e-mail: iod@pzzoz.bedzin.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Poddziałem Szybkiej Diagnostyki
Kardiologicznej na trzecim i drugim piętrze w segmencie C wraz z dostawą i montażem wyposażenia ” prowadzonym w
trybie art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych;
• dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności art. 18 oraz art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
• W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, okres przechowywania danych:
- zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) - 5 lat od początku roku następującego po roku
obrotowym;
- nie dłużej niż 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono umowę dla celów ustalania lub
dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed
takimi roszczeniami; 
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień Publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; 
• konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

Po zmianie: 
• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Czeladzi,
ul. Szpitalna 40.
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą
adresu e-mail: iod@pzzoz.bedzin.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Poddziałem Szybkiej Diagnostyki
Kardiologicznej na trzecim i drugim piętrze w segmencie C wraz z dostawą i montażem wyposażenia w dwóch etapach :
Etap 1 - „Modernizacja Pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej
w związku z leczeniem pacjentów zakażonych COVID-19” oraz Etap 2 ” prowadzonym w trybie art. 275 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
• dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności art. 18 oraz art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
• W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, okres przechowywania danych:
- zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) - 5 lat od początku roku następującego po roku
obrotowym;
- nie dłużej niż 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono umowę dla celów ustalania lub
dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed
takimi roszczeniami; 
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień Publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; 
• konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „ Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Poddziałem
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Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej na trzecim i drugim piętrze w segmencie C wraz 
z dostawą i montażem wyposażenia ”
Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będzie na wykonaniu remontu istniejącego układu oddziału łóżkowego
wraz z adaptacją sąsiadujących pomieszczeń w dwóch etapach. 
Pierwszy etap dotyczy remontu drugiego piętra segm, C z sąsiadującymi klatkami schodowymi i modernizacją układu
wentylacyjnego drugiego piętra segm. A. 
Drugi etap dotyczy remontu trzeciego piętra segm. C.
Przedmiot zamówienia obejmuje :
Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji. 
Opracowanie ekspertyzy pożarowej budynku głównego (segm. A,B,C) 
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego powyżej wraz z dostawą i montażem wyposażenia. 
Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego (protokół).

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „ Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Poddziałem
Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej na trzecim i drugim piętrze w segmencie C wraz z dostawą i montażem wyposażenia w
dwóch etapach :
Etap 1 - „Modernizacja Pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej
w związku z leczeniem pacjentów zakażonych COVID-19” oraz Etap 2 ” 
Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będzie na wykonaniu remontu istniejącego układu oddziału łóżkowego
wraz z adaptacją sąsiadujących pomieszczeń w dwóch etapach. 
Pierwszy etap dotyczy remontu drugiego piętra segm, C z sąsiadującymi klatkami schodowymi i modernizacją układu
wentylacyjnego drugiego piętra segm. A. 
Drugi etap dotyczy remontu trzeciego piętra segm. C.
Przedmiot zamówienia obejmuje :
Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji. 
Opracowanie ekspertyzy pożarowej budynku głównego (segm. A,B,C) 
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego powyżej wraz z dostawą i montażem wyposażenia. 
Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego (protokół).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Z uwagi na liczbę znaków cała nazwa postępowania brzmi : 
„ Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Poddziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej na trzecim i drugim piętrze w
segmencie C wraz z dostawą i montażem wyposażenia w dwóch etapach :
Etap 1 - „Modernizacja Pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej
w związku z leczeniem pacjentów zakażonych COVID-19” oraz Etap 2 ”
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