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WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/105/2017, 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. 
 
Pytania Wykonawcy: 
 
ZESTAW 1 
Pytanie nr 1: 
Czy podwykonawca, któremu zostanie wyznaczony zakres robót np.: roboty elektryczne lub roboty sanitarne, 

powinien wypełnić oświadczenie (zobowiązanie), że oddaje do dyspozycji swój potencjał, wiedzę i doświadczenie 

na czas wykonania zadania? 

Odpowiedź: Wniosek wykonawcy nie dotyczy interpretacji niejasnych zapisów SIWZ, a wykładni 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1579 ze zm, dalej – „ustawa Pzp”), nie mniej Zamawiający wyjaśnia jak poniżej: 
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postepowania, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
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W takim przypadku, wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp).  
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (którego wzór stanowi załącznik nr 
10 do SIWZ) powinien wypełnić tylko ten podmiot, na którego zasobach wykonawca polega 
wykazując spełniane warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V pkt 1 ppk 2 
lit. c) SIWZ.  

 
Pytanie nr 2: 
Czy kierownik budowy odpowiedzialny za wykonanie zadania, zatrudniony na umowę zlecenie, powinien 

wypełnić oświadczenie, że oddaje do dyspozycji swój potencjał, wiedzę i doświadczenie na czas wykonania 

zadania? 

Odpowiedź: Wniosek wykonawcy nie dotyczy interpretacji niejasnych zapisów SIWZ, a wykładni 
przepisów ustawy Pzp. 
Zamawiający zwraca uwagę, iż w swojej opinii pt. „Dopuszczalność żądania przez zamawiającego 
przedstawienia przez wykonawcę dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotu trzeciego” 
(wydanej na podstawie uprzednio obowiązującego art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, nie mniej nadal 
aktualnej w swoich założeniach), Urząd Zamówień Publicznych zaprezentował następujące 
stanowisko: 
„(…) możliwość żądania przez zamawiającego od wykonawcy – (…) przedstawienia dokumentów 
(…) odnoszących się do podmiotów trzecich, na których osobach (zasobach osobowych) 
wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, dotyczy wyłącznie tych przypadków, gdy osoby te pozostają w dyspozycji 
tych podmiotów trzecich, a nie w dyspozycji samego wykonawcy (dysponowanie pośrednie), a 
podmioty te będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Przepis ten nie znajduje natomiast 
zastosowania do przypadków, gdy wykonawca bezpośrednio dysponuje takimi osobami, o czym 
rozstrzyga treść stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wykonawcą a takimi osobami, 
niezależnie od charakteru prawnego takiego stosunku, jak też w sytuacji, gdy wykonawca 
powołuje się na dysponowanie osobami podmiotów trzecich (dysponowanie bezpośrednie), które 
to podmioty nie będą brały udziału w realizacji zamówienia. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy kierownika budowy (kierownika robót), który prowadzi działalność gospodarczą należy uznawać za 

podwykonawcę? 

Odpowiedź: Wniosek wykonawcy nie dotyczy interpretacji niejasnych zapisów SIWZ, a wykładni 
przepisów ustawy Pzp.  
Nie mniej Zamawiający wskazuje, iż w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że kierownik 
budowy/robót nie może być uznawany za podwykonawcę.  

 
 
 

ZESTAW 2 
 

Pytanie nr. 1: 
Czy rozważą Państwo i będą wymagali instalacji systemów sufitowych wspomagających mobilizację pacjenta, 

opiekę nad nim – mycie/ kąpanie, zabiegi toaletowe, przekładanie pościeli  ale jednocześnie zapewnienie 

poprawy jakości pracy personelu wynikającą z odciążenia a co za tym idzie zapewnienia środowiska pracy 

personelu zgodnego z normami - Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 roku w sprawie wykazu 

prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet i wynikających z niego obostrzeniami? 

Sugerowanym przez nas minimalnym obszarem jaki powinien obsługiwać system, są pokoje pobytowe dla 

pacjentów w stanie ciężkim. System ten powinien zapewniać komunikację między salami a łazienką, gdzie 

można przeprowadzić czynności kąpielowo-sanitarne. W rozbudowanej wersji, 



 również obejmować ciąg komunikacyjny z wybranymi lokalizacjami oddziału – gabinetem fizykoterapii, terapii 

zajęciowej, sali rehabilitacji, a także inne wybrane sale pobytowe dla pacjentów o wyraźnym stopniu 

niesprawności ruchowej(szkic z propozycją w załączniku – „propozycja umiejscowienia”, przesyłam także wersję 

rozbudowaną). 

Prosimy również o potwierdzenie, że powyższe rozwiązania powinny mieścić się w obrębie załączonych 

standardowych parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga instalacji systemów sufitowych wspomagających 
mobilizacje pacjenta. 
 
 
ZESTAW 3 
 

Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie niezwłocznym, z zachowaniem terminów 
wynikających z ustawy Pzp, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy.   
 
 
ZESTAW 4 
 

Proszę o potwierdzenie, na jakim etapie tj. na etapie składania ofert czy przed podpisaniem umowy Zamawiający 

będzie wymagał dokumentów wyszczególnionych w załączniku 1A np. certyfikatów dopuszczających do 

użytkowania, deklaracji zgodności, materiałów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający na etapie składania ofert żąda dokumentów 
opisanych w rozdziale VI SIWZ, natomiast przez zawarciem umowy wymaga dokumentów 
opisanych w rozdziale XIV SIWZ pkt 1 ppkt 4. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz Ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie: 
 

� Rozdział IV SIWZ (Termin wykonania zamówienia) 
W związku ze zmiana kryteriów oceny ofert, polegającą na usunięciu kryterium: Termin realizacji 

zadania zmianie ulega termin wykonania zamówienia i wynosi on maksymalnie 300 dni.  

Tym samym rozdział IV SIWZ przyjmuje brzmienie: 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie 300 dni od dnia 
podpisania umowy. 

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

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert) 
Zmianie ulega rodzaj kryteriów oceny ofert wraz z ich udziałem na następujące:  
1. cena – 60% 
2. gwarancja - 20% 
3. termin płatności – 20% 

 
Tym samym rozdział XIII SIWZ pkt 1 przyjmuje brzmienie: 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 
1) cena – 60 %  
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:  

 
najniższa cena  

C = --------------------------------------------------- x 60 

cena w ofercie ocenianej  
 



2) Gwarancja na wykonanie robót budowlanych – 20 % 
• minimalny okres gwarancji  : Gm = 36 miesięcy 

• maksymalny okres gwarancji : Gmx  = 60 miesięcy   

• okres gwarancji w  ocenianej ofercie : Go 

• punkty za kryterium gwarancja : PkG 

PG = {( Go- Gm)/(Gmx - Gm)} x PkG 

 

2) Termin płatności (PT ) – 20 % 
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin płatności”: 

Termin płatności wynoszący 30 dni – 0 pkt  

Termin płatności wynoszący 40 dni  – 20 pkt 

 Przy czym minimalny termin płatności wynosi 30 dni, maksymalny 40dni. 
 
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 
wzoru: 
L = C + PT + PG 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 
PT – punkty uzyskane w kryterium „termin płatności” 
 PG – punkty uzyskane w kryterium „gwarancja na wykonanie robót budowlanych” 
 
  

� Załącznik nr 1A do SIWZ Parametry techniczne instalacji gazów medycznych zostaje 
uzupełniony w kolumnie parametr wymagany. 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym Załączniku nr 1A do SIWZ: Parametry techniczne instalacji gazów 
medycznych, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 
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