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ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 
Znak sprawy:                         Data: 

EP/220/98/2017/9                     14.03.2018 r. 

 
 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
 

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, a także zgodnie z art. 12a 1 i 2 Pzp przesunięto termin składania ofert: 

 
Zestaw 24 

 
1. Dot. odpowiedzi na pytanie nr 1 Zestaw 15 z dnia 05.03.2018 r. Prosimy o precyzyjne wskazanie zakresu 

prac związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego poprzez wskazanie punktu początkowego i 

końcowego. 

ODPOWIEDŹ:  
Załącznik nr 1G do SIWZ  – Dokumentacja przyłącza kanalizacyjnego  określa miejsce włączenia 

kanalizacji sanitarnej budynku do zewnętrznej sieci sanitarnej Zamawiającego. Wykonawca 

wykonuje całość kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem do studni S0  21,70/17,47 (łącznie ze 

studnią). Uzgodnienia z  ZWiK  nie  dotyczą  zakresu przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 
 

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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2. Prosimy o udostępnienie kompletnej dokumentacji przyłącza kanalizacyjnego (część opisowa + część 

rysunkowa) uzgodnionego z ZWiK Szczecin. 

ODPOWIEDŹ: Jak w pytaniu 1 

3. Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do projektu instalacji zewnętrznych „Warunkami przyłączenia do sieci” należy 

wykonać „nowy kolektor odprowadzający ścieki z budynku do miejskiego kolektora odprowadzenia ścieków”. 

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego wydanych przez ZWiK Szczecin. 

ODPOWIEDŹ: Jak na pytaniu 1 

4. W nawiązaniu do udostępnionych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej wydanych przez SPWSZ 

w Szczecinie, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji przebudowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia uzgodnionej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., wykonanej zgodnie z 

warunkami technicznymi przebudowy sieci wydanymi przez PSG. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyłącza z zakresu przedmiotu zamówienia przebudowę zewnętrznej sieci 

gazowej. Anulowany jest Załącznik 1.5 do SIWZ -Warunki techniczne przebudowy zewnętrznej 
instalacji gazowej. 
Jednocześnie, biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający anuluje odpowiedź udzieloną w 

zestawie 6 na pytanie nr 28 – pismo EP/220/98/2017/6 z dnia 05.03.2018 br. – Wyjaśnienia i 

zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przesunięcie terminu 

składania ofert (Wyjaśnienia nr 3) i wprowadza zmiany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

Zamawiający dokonuje następujące zmiany w SIWZ: 
 

 SPIS TREŚCI SIWZ, który zamieszcza pod nazwą: poprawiony 2 SPIS TREŚCI na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce: SIWZ. 

 

 rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1A, 1B, 

1C, 1D, 1E, 1F, 1G do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi 

instalacji medycznych, którego częścią jest dokumentacja projektowa i  STWiOR  pn.: 

„Rozbiórka Budynku „Z”, Zagospodarowanie terenu wraz z likwidacją kolizji i przebudową linii 

kablowej 0,4 kV w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 

Szczecinie” i „Budowa budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji 

Dializ, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z budową łącznika 

komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”. 

 W Załączniku nr 1 do SIWZ  Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający usunięto zapis: 
a) W części II Inne istotne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia pkt 

14, o następującym brzmieniu: 

„ 14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi 
przebudowy zewnętrznej instalacji gazowej określonych w załączniku nr 1.5” 

 
 
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym 2 Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

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

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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5. Prosimy o udostępnienie mapy ze wskazanym miejscem włączenia przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej. 

ODPOWIEDŹ: Jak na pytaniu 1 

 
Zestaw 25 

Pytanie dotyczy przebudowy  w rozdzielni NN stacji „Szpital Arkońska” 0308. 
Zgodnie z zapisem w projekcie technicznym istniejącą rozdzielnice nN należy wymienić na nową. 

Załączony do projektu schemat strukturalny rozdzielnicy oraz rzut rozdzielni  przedstawiają stan 

istniejący.  
Pytanie: Czy na podstawie tych rysunków ma być wyceniona i dostarczona nowa rozdzielnica nN ? 
Obecna technologia umożliwia budowę rozdzielnicy spełniającą wszystkie wymagania, a zajmującą 

znacznie mniej miejsca od istniejącej. 
Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zmianę gabarytów rozdzielnicy ? 

 

ODPOWIEDŹ:  Schemat  ideowy zaprojektowanej rozdzielni NN stacji transformatorowej „Szpital 

Arkoński” 0308 przedstawia rysunek nr E4  w „Zmiana projektu zagospodarowania terenu  wraz z 

instalacjami zewnętrznymi”.  Zamawiający dopuszcza zmianę gabarytów rozdzielni. 

 
Zgodnie z art. 12a ust.1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 
014-027771 oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podany:  

 

- termin składania ofert – z 27.03.2018., do godz. 9:00 na 30.03.2018 r., do godz. 09:00,  
- otwarcie ofert – – z 27.03.2018., do godz. 9:30 na  30.03.2018 r., do godz. 09:30,  

 
W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6, otrzymując brzmienie: 

„5. Termin składania ofert:  
1) Oferty należy składać do dnia 30.03.2018 r., do godz. 09:00, 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2018 r., do godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro.”  
 
 

  
DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

Małgorzata Usielska 

 


