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Na naszej stronie internetowej poswieconej COVID-'l 9 mo2na znale2i informacje o
przetargach dotycz4cych zapotrzebowania na sprzet medyczny.

Konferencja w sprawie przyszto3ci Europy jest dla Ciebie szans4 na przedstawienie swoich
pomyst6w i ksztaltowanie przyszloici Europy. Zabierz gtos!
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Polska-Sucha Beskidzka: Uslugi projektowania architektonicznego

202215 032-082864

Sprostowanie

Og+oszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ustugi

(Suplement do Dziennika Urzgdowego Unii Eu ropejs kiej , 202215 006-01 I 778)

Podstawa prawna:

Dyre ktywa 2O14l24lUE

Sgkcja l: lnsMucja zamawiaj4calood m iot zamawiajagy

l.l ) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespol Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 22
MiejscowoSe : Sucha Bes kidzka
Kod NUTS: PL2l Ma+opolskie
Kod pocztowy: 34-200
Palistwo: Polska
Osoba do kontakt6w: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka Pajerska
E-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Tel.: +48 338723323
Adresy lnternetowe:
Gl6wny adres: www.zozsuchabeskidzka.pl
Adres profilu nabywcy: http:/ /www. platformazaku powa. pl/ pn / zozsuchabeskidzka

Sekcia ll: Przedmiot

ll. l) Wielko5e lub zakres zam6wienia

ll. I .l ) Nazwa:
Wykonan ie wielobran2owej doku me ntacj i projektowej Modern izacj i Oddzialu
Ch iru rg icznego
Numer referencyj ny: ZOZ.V.0l0/DZP lOl 122

ll.l.2) Gl6wny kod CPV

7l220OOO Ustugi projektowania arch itekton icznego

ll.l.3) Rodzaj zam6wienia
Uslugi
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https://ted.europa.eu/udl?rri=TED:NOTICE:82864-2022:T EXT :P...

Kr6tki opis:
Przedmiotem zam5wienia jest opracowanie, (na podstawie w!,tepnie opracowanej
Koncepcji przez Wykonawcq projektu), kompletnej wielobran;iowej dokumentacji
projektowej tj: projektu budowlanego wykonawczego (projekty techniczne wraz z

kosztorysami i przedmiarami oraz specyfikacjami technicznyni wykonania i

odbioru rob5t modernizacji (przebudowy) Oddzialu Chirurgicznego Szpitala
Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, uwzg led n iajacego nowocz,:sne, innowacyjne
rozwiazania materialowe itechnologiczne, dzieki kt6rym mo:ina sovorzya bardziej
funkcjonalny, nowoczesny i estetyczny oddzial szpitalny.
Dokumentacja winna byi wykonana w spos6b iw zakresie pczwalaj4cym

uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia bez pozwol,:nia na budowg

SqLcja Vl: lnformacie u zu peloaiace

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
1010212022

Vl.6) Numer pierwotnego ogl,oszen ia
Numer og+oszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 202215 006-011778

lgkcja Vll: Zmiany

vll.l ) lnformacje do zmiany lub dodania

Vll.l .2) Tekst, kt6ry naleiy poprawi( w pierwotnym ogloszeniu
Numer sekcji: |V.2.2
Zamiast:
Datai 1110212022
Czas lokalny: I 0:00
Powinno by(:
Data: 17 lO2 12022
Czas lokalny: 1 0:00
Numer sekcji: lV.2.7
Zamiast:
Data: 1 'l 102 12022
Czas lokalny: I I :00
Powinno byd:
Data: l7lOZl2022
Czas lokalny: l1:00

Vll.2) lnne dodatkowe informacje:
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