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 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, 

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641 
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76 

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl  
 

 
DZPiZ-381-25/2019 

 
Zmiana opisu przedmiotu Zamówienia 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje o 

zmianie przedmiotu Zamówienia (zaznaczone na niebiesko) w zapytaniu ofertowym na 
„Wymianę uszkodzonych płomieniówek kotła parowego w kotłowni na terenie 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie” 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonych rur płomieniowych w kotle parowym Babcock 

Wanson typ bwd 10 rok budowy 2007: 
a) Przygotowanie dokumentacji technicznej naprawy urządzenia ciśnieniowego z godnie z 

zaleceniami UDT(ogólny opis urządzenia i zakres jego naprawy, 
Rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej naprawy oraz 
wykazy elementów podlegających procesowi naprawy, schematów, podzespołów, obwodów, 
Obliczenia wytrzymałościowe 
Wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów, – jeżeli jest 
to uzasadnione zakresem naprawy; 
Dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z naprawy, 
Wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów, – jeżeli objęte są zakresem 
naprawy) 

b) Demontaż włazów rewizyjnych, 
c) Demontaż palnika  
d) Czyszczenie przestrzeni spalinowych urządzenia, 
e) Wycięcie uszkodzonych rur płomieniowych -56sztuk zgodnie z zaleceniami UDT 
f) Montaż i spawanie nowych rur płomieniowych zgodnie z uzgodniona procedura UDT-56szt 
g) Montaż zaślepień i kołnierzy zaślepiających, 
h) Napełnienie urządzenia czynnikiem w celu wykonania próby, 
i) Podłączenie urządzenia do wykonania próby ciśnieniowej, 
j) Wykonanie próby ciśnieniowej wg zaleceń inspektora UDT 
k) Przygotowanie do odbioru i odbiór wykonanych prac przez UDT 
l) Wykonanie otworu montażowego w ścianie (polegającego na demontażu okna w ścianie, 

demontażu podmurówki okna, ponowny montaż okna) 
m) Uruchomienie kotła i przeprowadzenie prób rozruchowych kotła na ciepło 
n) Sprawdzenie poprawności działania automatyki zabezpieczającej kotła 
 
 

2. Zmianie ulega także zapis § 1 ust 1 projektu umowy na zgodny z opisem przedmiotu Zamówienia 
przedstawionym powyżej. 

 
3. W związku ze zmianą opisu przedmiotu Zamówienia zmianie ulega termin składania ofert: 

 
Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres przetargi@szpitalstaszow.pl 
(wypełnione, wydrukowane, podpisane i zeskanowane załączniki) do dnia 19.09.2019 roku do 
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godziny 12:00, w kopertach z piskiem - „Wymiana uszkodzonych płomieniówek kotła parowego w 
kotłowni na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie”. 

 
 
4. Pozostałe zapisy zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian. 
 
 
 
Staszów, 12.09.2019 r. 

 
 

Zatwierdzam 
 

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie 


