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WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/87/2017, pn. Opracowanie dokumentacji 

projektowej zadania pn. „Dostosowanie do wymogów p. poż. budynków „A” i „B”  
znajdujących się  na terenie SPWSZ w Szczecinie, przy ulicy Arkońskiej 4” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2017, 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. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. 

 

 
Pytania Wykonawcy: 

 

ZESTAW 2 

 
Pytanie nr 1  

1. Czy należy zaprojektować system sygnalizacji alarmu pożaru oraz oświetlenie ewakuacyjne  
w całych budynkach A i B (z wyjątkiem pomieszczeń objętych SSP zgodnie z załączonymi projektami)? 

 
Odpowiedź:  Tak, należy uwzględnić zaprojektowanie kompletnego systemu z uwzględnieniem 
zaprojektowanych oraz istniejących instalacji. 
 
Pytanie nr 2 
2. Jaki jest zakres opracowania szczegółowej inwentaryzacji, opisanej w p.1 Opisu przedmiotu zamówienia? Czy 
chodzi o inwentaryzację na potrzeby zaprojektowania klatek schodowych?  
Czy szczegółowa inwentaryzacja ma obejmować całe budynki A i B (na potrzeby SSP)? 
Jeśli inwentaryzacja ma dotyczyć całych budynków A i B (ponad 12 tys. m2), to podany w projekcie umowy okres 
na jej wykonanie wraz z koncepcją – 21 dni, jest zbyt krótki. 
 
Odpowiedź:  

Inwentaryzacja zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 1 Wykonanie 
inwentaryzacji i Ad. 1 Inwentaryzacja. 
 
Zamawiający wydłuża termin wykonania inwentaryzacji wraz z koncepcją do 31 dni. 
Tym samym Zamawiający dokonuje zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia rozdział I Wykonanie przedmiotu 

dokumentacji projektowej, Ad. 2 Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zadania, która otrzymuje 
brzmienie: 

„Ad.2. 
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zadania 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zadania. Przed 

opracowaniem koncepcji wykonawca winien wykonać inwentaryzację terenu i przyległych obiektów, sieci i 

przyłączy w zakresie niezbędnym do projektowania. 
Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania i dokonywania ewentualnych korekt koncepcji, przed jej 

ostatecznym zatwierdzeniem przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 31 dni 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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kalendarzowych od dnia podpisania umowy wykonać inwentaryzację i koncepcję (zawierającą w szczególności:  
rzuty kondygnacji wraz z zestawieniem pomieszczeń, objętych ewentualną przebudową )  

Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu przekazania dokona 

ewentualnych zmian i przedstawi Wykonawcy swoje uwagi na piśmie.  
Wykonawca zobowiązany jest nanieść uwagi Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania pisma.”  
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu 

zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

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

 

Pytanie nr 3 
3. W projekcie umowy nie ma wzmianki o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, jest tylko zapis w 
formularzu ofertowym. W jakim terminie zwrócone będzie zabezpieczenie? 
 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 i w związku z powyższym dokonuje zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy, poprzez usunięcie pkt 12. 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 2 do SIWZ: Formularz 

ofertowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

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

 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, , pkt 1, ppkt 2) Kryterium 
pozacenowe, dla Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie: 

 

2) Kryterium pozacenowe: 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– 20 % 

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia”:  

 
T max – To 

TR = ----------------------------------------------- x 20  
T max- Tm 

 
Tmax – maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy (160 dni kalendarzowych) 

Tm – minimalny termin realizacji przedmiotu umowy  (120 dni kalendarzowych) 

To – termin realizacji przedmiotu umowy w ocenianej ofercie 
 

UWAGA: 
 minimalny czas wykonania przedmiotowego przedmiotu umowy - 120 dni kalendarzowych,  
maksymalny 160 dni kalendarzowych. 
Najwyżej oceniony będzie najkrótszy termin realizacji zadania.” 
 

 
 

W oparciu o  w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

oraz termin ich otwarcia na niżej podane: 
 

- termin składania ofert – 20.11.2017 r., do godz. 11:00 na 21.11.2017 r, do godz. 11:00,  
- otwarcie ofert – z 20.11.2017 r. o godz. 11:30 na 21.11.2017 r. o godz. 11:30.  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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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 21.11.2017 r, do godz. 11:00, 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień 
Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328 

 
 

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                              Małgorzata Usielska 
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