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WYJAŚNIENIE I 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. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 

Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz zmieniono jej treść: 

 

 
Zestaw 20 

 
Pytanie 1 
 

W związku z rozwojem technologii LED wraz z upływem czasu zmieniają się parametry opraw LED. Zmienia się 

ich wydajność i trwałość . Podane parametry są mniej więcej sprzed 3 lat , więc prosimy o podanie aktualnych 
parametrów opraw LED zastosowanych w obliczeniach. 

 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia 

 

Zestaw 23 

1. W nawiązaniu do odpowiedzi (wyjaśnienia nr 2 do SWIZ) udzielonych w ramach przetargu: 

 

 

 
 

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 jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby 
Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób 

Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” 
 

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0003/17-00 z dnia 07.12.2017 r. 
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EP/220/98/2017 „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". 
nie została w pełni udzielona odpowiedź do pytania nr 6 z zestawu 5 o treści: 
W załączniku 1. (strona 17.) jest mowa o przycisku lekarskim z odbiornikiem RFID. W jakim celu jest 
umieszczony ten odbiornik i czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przycisku bez odbiornika RFID 
w celu optymalizacji kosztów? Czy jeśli odbiornik RFID służy do zabezpieczenia kasowania / wezwania 
lekarza przez postronne osoby to czy można w zamian zastosować PIN i dodatkowo identyfikować kto 
z personelu dokonał skasowania / wezwania? 
Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi do pierwszej części pytania dotyczącej funkcji jaką ma spełniać 
odbiornik RFID w przycisku lekarskim. 
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. 
 
ODPOWIEDŹ: Odbiornik RFID służy do przekazywania do centralki informacji o osobie kasującej 

alarm (każda osoba uprawniona do skasowania alarmu ma służąca do tego kartę). Jest to opcja 
wymagana przez Zamawiającego ze względów praktycznych – posługiwanie się numerem PIN na 

bazie dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego nie sprawdza się w użytkowaniu. 
 

 
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

Zamawiający dokonuje następujące zmiany w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 1B do SIWZ Dokumentacja Projektowo – 

techniczna, w zakresie: 

 BUDOWA BUDYNKU NEFROLOGII: 

1) PB – Instalacje sanitarne  

2) PW – Architektura – Lista Materiałowa 

3) PW – Instalacje Sanitarne Wewnętrzne: 

- C.O i C.T, Instalacja Chłodu, Wentylacja, Wod. – Kan. 

4) Specyfikacje Techniczne: 

- Ogólnobudowlana 

- Instalacje Sanitarne 

 ZMIANA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA: 

1) PB – Instalacje Sanitarne 

2) PW – Instalacje Sanitarne, 

 

które otrzymują nowe nazewnictwo z dopiskiem „AKTUALIZACJA”: 

 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 1B do SIWZ Dokumentacja 

Projektowo – techniczna, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 
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