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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/98/2017, pn. „Rozbiórka budynku „Z” oraz 
budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami 
zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie”. 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 
j. w. zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
Ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie: 
 

� Rozdział IV SIWZ (Termin wykonania zamówienia) przyjmuje brzmienie: 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnym 28 miesięcy od dnia 
podpisania umowy (w zależności od pkt 1.1 poniżej), w tym: 

1.1. Termin realizacji robót budowlanych wynosi maksymalnie 25 miesięcy ((kryterium oceny ofert) 

od podpisania umowy, 

1.2. termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynosi 3 miesiące, licząc od terminu określonego w 

pkt 1.1.  

 

 
� Rozdział XIII SIWZ (Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert) pkt 1 ppkt 3) zostaje zmieniony na 
następujący (było: termin płatności, jest po zmianie: termin realizacji robót budowlanych (PT)):  
 
3) Termin realizacji robót budowlanych PT – 15 % 
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji robót budowlanych”: 
Termin realizacji robót budowlanych wynoszący 23 miesiące – 15 pkt  

Termin realizacji robót budowlanych wynoszący 25 miesięcy  – 0 pkt 

 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

  Tytuł projektu: „Podniesienie jako ści i dost ępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budo wę budynku na potrzeby 
Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarow ym oraz Oddziału Chorób 

Wewnętrznych i Nadci śnienia T ętniczego wraz z wyposa żeniem” 
 

Nr Umowy: RPZP. 09.01.00-32-0003/17-00 z dnia 07.12.2017 r. 



Przy czym minimalny termin realizacji robót budowlanych określony w rozdz.III SIWZ pkt 1.1 wynosi 23 
miesiące, maksymalny 25 miesięcy. 
PT - punkty uzyskane w kryterium „termin realizacji robót budowlanych” 

 
� Rozdział XIII SIWZ (Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert) pkt 1 ppkt 4) zostaje doprecyzowany w 
następujący sposób:   
 
4) Doświadczenie zawodowe kierownika budowy PD – 5 % 
W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna 5 pkt w przypadku gdy osoba dedykowana do pełnienia 
funkcji kierownika budowy, wskazana w oświadczeniu JEDZ i która będzie brać udział w realizacji 
zamówienia, posiadać będzie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót 
konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji 2 inwestycji (zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu) 
oraz dodatkowo co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie 
obiektu budynku z kategorii XI, załącznika do Prawa Budowlanego (budynki służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, 
lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla 
bezdomnych oraz hotele robotnicze ), przy czym powierzchnia całkowita budynku wynosiła co najmniej 
2500 m2. 
UWAGA! Przy przyznawaniu punktów w tym podkryterium nie będzie brane pod uwagę inwestycje, które 
zostały wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale 
V, ust.1 pkt C) II 1) SIWZ (warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczący osoby 
dedykowanej na stanowisko kierownik budowy),  
 
Sposób przyznania punktów w kryterium „doświadczenie zawodowe kierownika budowy”: 
Udział dodatkowo w co najmniej 1 inwestycji – 5 pkt  

Brak udziału w dodatkowych inwestycjach – 0 pkt 

 
 

� Rozdział XIV SIWZ (Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w spawie zamówienia publicznego) pkt 1 ppkt 4 d) przyjmuje brzmienie: 

d) Kosztorys sporządzony metodą szczegółową 
 
 

� Rozdział XV SIWZ (Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy) pkt 1 zostaje 
zmieniona wysokości wniesionego zabezpieczenia na następującą: 

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % maksymalnego wynagrodzenia 
brutto. 

 
Zamawiający informuję, iż na skutek wprowadzonych zmian dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 
do SIWZ (Formularz ofertowy) oraz załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) poprzez zmianę 
zapisów dotyczących kryteriów oceny ofert, terminu realizacji robót budowlanych, terminu 
płatności oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Powyższe zmiany zostały naniesione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym Załączniku nr 2 do SIWZ: Formularz ofertowy oraz poprawionym Załączniku nr 4 do 
SIWZ: Projekt umowy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 
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