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    Znak sprawy:                                                                                  Data:  
EP/220/64/2017/3 25.10.2017r. 
                                                     
 

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/64/2017, pn. Przebudowa I piętra budynku „A” 
SPWSZ w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle 
Chorych” w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej 
populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle 
Chorych”.   

 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. 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 w oparciu, o które Zamawiający dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłuża termin składania ofert. 
 
 
Pytanie Wykonawcy: 
 
ZESTAW 1 
Pytanie nr 1: 
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz interpretacją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych rury i inne elementy miedziane wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 13348 

nie są wyrobami medycznymi i nie muszą posiadać znaków CE dla gazów medycznych. Wymóg taki jest zatem 

niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz dyrektywą 93/42/EWG. Proszę zatem o potwierdzenie, że 

Zamawiający nie będzie wymagał dla rur i kształtek aprobaty CE dla wyrobów medycznych  oraz potwierdzenia 

zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji.  

 
Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego na podstawie Dz.U. 2015 poz. 1918 Ustawa z dnia 11 września 

2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw, art. 3, ust 
2, ppkt 3 komponenty i półprodukty w instalacjach gazów medycznych muszą odpowiadać 
ustawie o wyrobach medycznych. Z przytoczonego stanowiska URPLWMiPB wnioskujemy, 
że Wytwórca ma obowiązek dokonać oceny zgodności rur i złączek zgodnie z dyrektywą 
93/42/EEC, a taka ocena odbywa się przy udziale jednostki notyfikowanej ze względu na 
klasyfikację niniejszego wyrobu.  
Z uwagi na powyższe oraz zachowanie najwyższego stopnia bezpieczeństwa, Zamawiający 
wymaga rur i kształtek zgodnie z ustawą tj. w formie wyrobu medycznego. 
 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o dopuszczenie paneli przyłóżkowych, które na swoim wyposażeniu posiadają wszystkie wymagane 
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gniazda gazowe, elektryczne, niskoprądowe oraz oświetlenie o wymaganych parametrach, są wykonane zgodnie 

z obowiązującymi normami, są wyrobami medycznymi oznaczonymi znakiem CE oraz są dopuszczone do obrotu 

na terytorium Polski. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i informuje, iż oczekuje standardu opisanego w 
dokumentacji projektowej, wraz z założonymi w niej rozwiązaniami pod kątem 
konstrukcyjnym, funkcjonalnym, ergonomicznym i serwisowym, z dopuszczeniem 
rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych.  
Zamawiający w przypadku zamówień na roboty budowlane określa  w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi odpowiadające 
przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, podając  w opisie przedmiotu 
zamówienia w sposób jasny i zrozumiały wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 
sporządzenia oferty.    
Powyższe ma celu zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i przyjaznego otoczenia 
mającego wpływ na efekty leczenia pacjentów  oraz  usprawnienie pracy personelu  
poprzez: 
• rozmieszczenie i układ osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki, manipulatory) a w 

szczególności bezpośredni zasięg umożliwiający bezproblemowe korzystanie z ich 
możliwości, 

• maksymalne wykorzystanie projektowanego elementu (paneli nadłóżkowych), w tym 
możliwość montażu dodatkowych akcesoriów, w szczególności półki pod 
kardiomonitory, dozowniki, ssaki itp. mających wpływ na bezpieczeństwo 
hospitalizowanych pacjentów. 

 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o dopuszczenie agregatu próżniowego o zbliżonych parametrach do wymaganych, tj. o wydajności 250 

m3/h, mocy max. 3x3KW, zbiorniku wyrównawczym próżni 435dm3 oraz poziome hałasu 70dB. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje minimalne parametry przyjęte w dokumentacji projekt. tj.  
- szybkość pompowania min. 70m3/h dla jednej pompy, czyli 210m3/h, 
- moc max. agregatu 3x1,9kW tj, 5,7kW, 
- zbiornik wyrównawczy min. 500dm3,  
- poziom hałasu max. 66dB, 

 
 

ZESTAW 2 
 

Pytanie nr. 1: 
Czy rurociągi gazów medycznych oznaczone cienką linią na rys. nr 2 wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, 

czy są to rurociągi istniejące? 

Odpowiedź: Tak, rurociągi oznaczone cienką linią na rysunku nr 2 wchodzą w zakres przedmiotu 
zamówienia wraz z siecią zewnętrzną oraz uzyskaniem w tym zakresie odpowiednich zgłoszeń i 
zezwoleń. 
 

Pytanie nr. 2: 
Czy Zamawiający dopuści prowadzenie sieci zewnętrznej gazów medycznych pomiędzy studzienką a budynkiem B 

w chodniku zamiast w drodze asfaltowej? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową (chodnik). 
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Pytanie nr. 3: 
W opisie technicznym instalacji gazów medycznych zapisano: „Dodatkowo przewiduje się prace w Pracowni 

Endoskopii w trakcie generalnego remontu, obejmujące podłączenie instalacji próżni do Pomieszczenia 

dezynfekcyjnego oraz wykonanie izolacji tej części rurociągu, aby uniknąć sytuacji zamarzania próżni w okresie 

zimowym, gdy temperatura spadnie do temperatury -5̊C”. Proszę o wskazanie na rysunku miejsc izolacji rurociągu. 

Odpowiedź: Należy zaizolować rurociąg próżni od miejsca wpięcia do rurociągu magistralnego do 
pomieszczenia 162 i 102 nad tym pomieszczeniem. 

 

Pytanie nr. 4: 
Na rys. nr 1 w pomieszczeniu 151 (gab. diagn. zab.) rurociągi gazów medycznych wychodzą na zewnątrz 

pomieszczenia. Czy jest to błąd rysunkowy? 

Odpowiedź: Tak, jest to błąd rysunkowy. Wspomniane rurociągi należy doprowadzić do miejsca 
montażu tablicy poboru gazów medycznych. 

 
 
 
ZESTAW 3 
 
W załączniku nr 1 pkt 2.4 ppkt 3, Zamawiający uzupełnia instalację przyzywową w opisywanym zakresie. Ze 

względu na to, że istnieje istotna rozbieżność pomiędzy projektem a uzupełnieniem prosimy potwierdzić, że 

Zamawiający akceptuje następujące rozwiązanie w punkcie 3. 

 

3. Zaprojektowaną instalację przyzywową należy uzupełnić w zakresie:  

a) System przyzywowy 

• technologia IP/LAN lub inna wg wymagań producenta do spełnienia założonych funkcji systemu wraz z 

wykonaniem niezbędnych robót w zakresie przewodów niskoprądowych, podłączeń do istniejącej infrastruktury 

oraz serwerów, 

• W każdej Sali chorych dla każdego pacjenta gniazda systemu przyzywowego oraz manipulatory pacjenta z 

możliwością sterowania oświetleniem w panelach nadłóżkowych i wezwaniem personelu medycznego, 

• Na korytarzach duże, czytelne wyświetlacze min. 3 do wyświetlania komunikatów o zdarzeniach z systemu 

przyzywowego, 

• W każdej Sali chorych przyciski przywoławczo-odwoławcze z możliwością zaznaczenia obecności personelu 

medycznego z funkcją komunikacji głosowej do dyżurki pielęgniarek oraz pokoju lekarzy, 

• w każdej Sali przyciski specjalnego przeznaczenia np. wezwanie lekarza, ekipy reanimacyjnej lub innych służb, 

• nad każdą salą chorych min. 4 kolorowa lampka sygnalizacyjna LED, informująca o wezwaniu lekarza, 

wezwaniu personelu medycznego, obecności pielęgniarki itp., 

• przekierowanie zdarzeń w formie informacji SMS na wybrane telefony komórkowe, programowanie numerów z 

pozycji użytkownika, 

• rejestracja zdarzeń poprzez dostarczony komputer, 

• nadzorowanie podłączonych urządzeń, 

• informacja o wystąpieniu awarii np. wypięcie manipulatora z gniazda oraz innych urządzeń. 

 

b) Stacje przeglądowe do dokumentacji medycznej: 

• technologia LAN/ethernet lub inna wg wymagań producenta do spełnienia założonych funkcji systemu wraz z 

wykonaniem niezbędnych robót w zakresie przewodów niskoprądowych, podłączeń do istniejącej infrastruktury 

oraz serwerów. Możliwość komunikacji i zapewnienie kompatybilności z systemami PACS zainstalowanymi w 
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szpitalu 

• w każdej Sali pacjenta, dyżurce pielęgniarek oraz pokoju lekarzy w wybranym miejscu przez użytkownika ekran 

dotykowy min 9’’ z możliwością wygaszenia i aktywacją przez dotyk, z systemem autoryzacji poprzez wpisanie 

hasła lub za pomocą zbliżeniowej karty dostępu, w obudowie licowanej ze ścianą podłączony do istniejącej 

infrastruktury LAN/Ethernet szpitala. Obudowa wandaloodporna, ekran za szybą bezpieczną, z systemem 

operacyjnym gwarantującym kompatybilność z zainstalowanymi na serwerach szpitalnych systemami PACS i 

DICOM. Dopuszcza się klawiaturę ekranową lub klawiaturę BT ze smartfonu lekarza. 

 
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje propozycję uzupełnienia rozbudowy systemu przyzywowego. 
 
 

ZESTAW 4 
 

1. W STWiOR – Roboty budowlane określono wykonanie wycieraczki zewnętrznej o wymiarach 40x120 cm z 

blachy stalowej ocynkowanej do montażu w posadzce betonowej, natomiast w przedmiarze robót 

budowlanych określono łączny wymiar 4,46 m2. Jaki rozmiar wycieraczki i jaką ilość należy uwzględnić w 

wycenie? 

Odpowiedź: W przedmiarze podano ilość maty zatrzymującej brud, która ma być zastosowana  
w przedsionku wejściowym (PW i STWiOR). Wycieraczka stalowa ma być wmontowana w 
istniejącą nawierzchnię chodnika przed wejściem do budynku. 

 

2. W STWiOR – Roboty budowlane określono jako wykończenie wykładzin (cokół) montaż listew 

przypodłogowych drewnianych o wysokości 8 cm z drewna liściastego, natomiast w pozostałej 

dokumentacji wykończeniem wykładzin (cokół) przyjęto wywinięcie wykładziny na ścianę. Którą wersję 

należy przyjąć do wyceny ?? 

Odpowiedź: Przy posadzkach z PCV – cokoły wykonać przez wywinięcie wykładziny na ścianę, 
przy posadzkach z wykładziny flokowanej – cokoły z listew drewnianych zgodnie ze STWiOR. 

 

3. W Projekcie Wykonawczym przy zestawieniu stolarki okiennej uwzględniono okno O1 jako okno wystające 

poza lico elewacji. Ponieważ przy pozostałych oknach nie widnieje taki opis to czy należy wycenić tylko okno 

O1 jako skrzynkowe wystające poza lico elewacji ????  

Odpowiedź: Tak, tylko okno O1 jest wystające, widać to w PW.1 na rzucie – rys. nr 4. 
Zamawiający załącza zdjęcie istniejącego i przykładowego okna. 

 

4. W dokumentacji (Projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiary) określono wykonanie daszka szklanego przed 

głównym wejściem do budynku, ale nie określono szczegółów wykonania daszka. W celu prawidłowej 

wyceny prosimy o określenie parametrów daszka – jakie mocowanie, materiały, grubości materiałów – czy 

mocowanie tylko na stalowych linkach czy też podporach montowanych pod szybą do ściany, jaka grubość 

szyby itp.? Jeśli to możliwe prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego daszka co ułatwi prawidłową 

wycenę. 

Odpowiedź: Daszek jest całoszklany ze szkła bezpiecznego, klejonego z dwóch warstw szkła 
(grubość szkła określi producent daszku), mocowany do ściany za pomocą cięgien stalowych – 
mocowanie systemowe (PW.1 – opis, STWiOR – ST.1.2, PR.1 – poz.114).  

 

5. W dokumentacji (Projekt wykonawczy i STWiOR) określono wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej na 

klatce schodowej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego laminowanego oraz pochwytu ze stali nierdzewnej , 

a przedmiarze uwzględniono wykonanie balustrady i pochwytu ze stali zwykłej malowanej proszkowo. Z 
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jakich materiałów balustradę należy wycenić? Jeśli należy wycenić balustradę ze stali nierdzewnej ze szkłem 

w celu prawidłowej wyceny proszę podać grubość szkła oraz czy stal ma być polerowana czy szczotkowana. 

Odpowiedź: Należy przyjąć wykonanie balustrady ze stali lakierowanej proszkowo na kolor RAL 
7012. W załączeniu rysunek balustrady wraz z wykończeniem krawędzi wewnętrznej biegów 
schodowych 
 

6. W dokumentacji dotyczącej Suplementu ujęto roboty budowlane – m.in. wykonanie dodatkowych balustrad 

na balkonach przy klatce schodowej - na istniejących murkach ( ze stali malowanej proszkowo) . Ponieważ 

na klatce schodowej przyjęto wykonanie balustrady i pochwytu, to czy dla zachowania podobnego wyglądu i 

estetyki na balkonach nie powinno się przyjąć do wyceny tych samych materiałów co na klatce schodowej? 

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonać analogicznie jak 
balustradę schodową. 

 

7. W dokumentacji Suplementu ujęto wykonanie rury pionowej poczty pneumatycznej. W celu prawidłowej 

wyceny proszę podać więcej szczegółów tzn. czy wycenić tylko same rury , czy ma to być cały system – jeśli 

tak to co ma zawierać i jak wyglądać np.  stacje obsługujące mają być wandaloodporne, jakie mają być 

wyświetlacze, czy mają mieć jakieś zabezpieczenia, czy należy wycenić również oprogramowanie systemu? 

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny tylko wykonanie i montaż rury poczty pneumatycznej, 
bez oprzyrządowania. 
W załączeniu: - rysunek – schemat balustrady schodowej – rys. nr 21 

 
 

ZESTAW 5 
 

1. W dokumentacji projektowej określono wykonanie rolet wewnętrznych w kasetach z mechanizmem 

sprężynowym i z prowadnicami bocznymi klejonymi do ramy skrzydła okiennego  - w wymiarach  rolet 

uwzględniono pojedyncze rolety obejmujące całe okna (dwuskrzydłowe okna) – takie rolety 

uniemożliwią uchylanie, bądź otwieranie okien bez zaciągnięcia do góry całej rolety (przy otwartym 

oknie lub uchylonym roleta musiałaby pozostać w górze zwinięta) , dodatkowo ujęto mechanizm 

sprężynowy, który może być problematyczny jeśli chodzi o zaciągnie w dół rolet z wysokości ok. 3m bez 

wchodzenia na stołek  (zwłaszcza, ze  będą z tego korzystać pacjenci, a nie tylko personel szpitala). Czy 

zamiast wymienionych wyżej rolet można przyjąć do wyceny rolety pojedyncze montowane na każde 

skrzydło okienne i z mechanizmem łańcuszkowym ?  

Odpowiedź: Należy przyjąć rolety zgodnie z projektem, po 1 szt. na każde skrzydło. 
 

2. W opisie do projektu wykonawczego PW.3 wskazane jest wykonanie klimatyzacji dla pomieszczenia 

159. W przedmiarze robót plik PR.3 widnieje jeden układ klimatyzacji. Natomiast w przedmiarze plik 

PR.1s SUPLEMENT widnieją dwa układy klimatyzacji. 

Prosimy o informację, czy są to dodatkowe dwa układy i należy wycenić łącznie trzy układy 

klimatyzacji? 

Odpowiedź: Należy przyjąć 3 klimatyzatory, 1 z projektu podstawowego, 2 z suplementu. 

 

ZESTAW 6 
 

1. Pytanie dotyczy wymagań wiedzy i doświadczenia: 

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu wnosimy 

o zmianę warunków w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia (Rozdział V pkt. I )    



 
 
 

 

Lokalizacje:              71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4                      70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 

                                 Centrala: 91 813 90 00                                  Centrala: 91 442 27  00, 91 442 72 13 

                                 Fax.        91 813 90 09                                  Fax.        91 462 04 94                                                                                                
 

 

 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 
NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 

PKO BP S.A.   40 1020 4795 0000 9102 0302 3025 
 

 

ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem, iż wykonał: 

• co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 2,5 mln zł, której przedmiotem była 

budowa, przebudowa, rozbudowa budynku lub jego części objętej robotami, o powierzchni minimum 

500 m2 w obiekcie budynku wymienionego w załączniku do Ustawy Prawo Budowlane, Kategorie 

Obiektów Budowlanych, kategoria XI ( tj. 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 ) obejmująca branże ogólnobudowlaną, elektryczną, sanitarną w tym wykonanie instalacji 

gazów medycznych .  

Wnosimy o zmianę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie; 

- poprzez możliwość wykazania, iż  Wykonawca wykonał:  

• co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 2,5 mln zł, której przedmiotem była 

budowa, przebudowa, rozbudowa budynku lub jego części objętej robotami, o powierzchni minimum 

500 m2 w obiekcie budynku wymienionego w załączniku do Ustawy Prawo Budowlane, Kategorie 

Obiektów Budowlanych, kategoria XI ( tj. 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 ) obejmująca branże ogólnobudowlaną, elektryczną, sanitarną.  

• co najmniej jedną robotę, której przedmiotem było wykonanie instalacji gazów medycznych .  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną powyżej, modyfikuje 
natomiast SIWZ poprzez zmianę wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia na następujące:  
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 

• co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 2,5 mln zł, której 
przedmiotem była budowa, przebudowa, rozbudowa budynku lub jego części objętej 
robotami, o powierzchni minimum 500m2 w obiekcie budynku wymienionego w załączniku 
do Ustawy Prawo Budowlane, Kategorie Obiektów Budowlanych, kategoria XI ( tj. 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 ) 
obejmującą branże ogólnobudowlaną, elektryczną, sanitarną. 

• co najmniej jedną instalację gazów medycznych, w skład której wchodziło wykonie instalacji 
zewnętrznej gazów medycznych, montaż źródeł gazów medycznych oraz osprzętu o wartości 
min. 500 tys. zł brutto. 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale 
V SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków) pkt 
1 ppkt 1) I. 
 
Z uwagi na udzieloną odpowiedz zamawiający modyfikuje Załącznik nr 6 do SIWZ – 
Wykaz zamówień podobnych. 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym Załączniku nr 6 do SIWZ: Wykaz zamówień podobnych, który został zamieszczony 
na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 
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Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

� w rozdziale IIIa SIWZ (Podwykonawstwo): 
W związku z dodaniem załączników do SIWZ nr 4A – Wzór umowy podwykonawczej oraz nr 4B – Wzór 
oświadczenia podwykonawcy Zamawiający usuwa z rozdziału IIIa SIWZ pkt 1-14 zastępując je 
następującymi zapisami: 
1. Zamawiający nie ogranicza zakresu zamówienia, który wykonawca może powierzyć do wykonania 

podwykonawcom. 
2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, zasady zgłaszania 

podwykonawców oraz obligatoryjne elementy umowy podwykonawczej określa załącznik 4 do SIWZ 
– projekt umowy wraz z załącznikami. 

Tym samym Zamawiający dodaje następujące załączniki: 
- załącznika nr 4A do SIWZ  – Wzór umowy podwykonawczej  
- załącznika nr 4B do SIWZ – Wzór oświadczenia podwykonawcy, które zostały zamieszczone 
na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

 
 

� w rozdziale Va SIWZ (Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp): 
W związku z dodaniem przesłanki fakultatywnej na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp rozdział Va 
SIWZ otrzymuje brzmienie:  
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt 
1 i 3 ustawy Pzp: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 
2) Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 
1 pkt 2-4 ustawy Pzp z: 
a. zamawiającym, 
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c. członkami komisji przetargowej,  
d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,  
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.  
 

� w rozdziale VI SIWZ (Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu) pkt 4 zostaje rozszerzony o zapisy 
potwierdzające, że oferowane zamówienie odpowiada wymaganiom określonym przez 
zamawiającego i przyjmuje następujące brzmienie: 
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4. W celu potwierdzenia, że oferowane zamówienie odpowiada wymaganiom określonym przez 

zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) opisujących przedmiot zamówienia (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne, instrukcję 

obsługi) – w j. polskim do oferowanych wyrobów, ze wskazaniem w nim oferowanego asortymentu, 

podając nr pozycji, pozwalających na potwierdzenie spełniania każdej wymaganej wartości, określonej 

przez Zamawiającego w załączniku nr 1.1, 

2) Certyfikaty CE, deklarację zgodności, potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dotyczy załącznika nr 1.1 do SIWZ). 

 
� z rozdziału 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 wykreślony zapis: 
Najwyżej oceniony będzie najdłuższy termin gwarancji zadania. 

 
 

� Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zostaje rozszerzony o pkt 2.4 dotyczący 
zakresu prac do wykonania poza dokumentacją. 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, który został 
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 
„Załączniki”. 
 
 

� Załącznik nr 1.1 do SIWZ Parametry techniczne instalacji gazów medycznych zostaje 
doprecyzowany w zakresie konieczności podania przez Wykonawcę w kolumnie 5 numeru strony 
katalogowej, gdzie potwierdzony będzie parametr techniczny zaoferowanego urządzenia. Dodatkowo 
uszczegółowienia zapisów opisu ogólnego (kolumna 2 tabeli) o dane techniczne elementów wchodzących 
w skład przedmiotowej instalacji. 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym Załączniku nr 1.1 do SIWZ: Parametry techniczne instalacji gazów 
medycznych, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 
 
 

�  W Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy w pkt 4 zostaje poprawiona omyłka pisarska 
polegająca na poprawieniu „dni” na „miesięcy”. Zapis przyjmuje następujące brzmienie: 
4. Oświadczamy, że oferujemy następujące terminy gwarancji na wykonane roboty budowlane: ……………. 
miesięcy*, (jeżeli dotyczy) 
* kryterium oceny ofert - dopuszczalne terminy oraz zasady przyznawania punktów w tym kryterium 
określono w rozdziale XIII SIWZ  
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym Załączniku nr 2 do SIWZ: Formularz ofertowy, który został zamieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 
 

� W Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy, doprecyzowuje w § 12 Odstapienie od umowy, ust.1 
pkt 6) i przyjmuje on brzmienie: 
6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w sposób rażący naruszy przepisy BHP lub 

przepisy przeciwpożarowe i nie zmienił sposobu realizacji Przedmiotu Umowy pomimo uprzedniego 

wwystosowania przez Zamawiającego wezwania do dokonania takiej zmiany i wyznaczenia w tym celu 

odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 1 dzień, 
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Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

 
 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża termin składania i 
otwarcia ofert, na niżej podane: 

 

- termin składania ofert – 26.10.2017 r., do godz. 09:00 na 30.10.2017 r, do godz. 12:00,  
- otwarcie ofert – z 26.10.2017 r. o godz. 09:30 na 30.10.2017 r. o godz. 12:30.  
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

• rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymując brzmienie:  
 
„5. Termin składania ofert:  
1) Oferty należy składać do dnia 30.10.2017 r, do godz. 12:00, 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, Sala konferencyjna, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, III piętro. 
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