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Szczecin, dnia 22.04.2020 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/22/2020, pn. Przebudowa części

pomieszczeń w budynku apteki w SPWSZ w Szczecinie, przy ulicy Arkońskiej 4 w
granicach działki 3/38 z obrębu 2036 na potrzeby nowej pracowni leku cytostatycznego

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz.1843), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako
Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego znak j. w. zostało złożone pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
zmieniono treści SIWZ.
ZESTAW 3
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostawy i montażu śluz
podawczych do 15 tygodni o dnia podpisania umowy?
Uzasadnienie:
Ze względu na globalną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zaobserwowano zwiększony popyt na
sprzęt medyczny. Wykonawca otrzymał informację od dostawców, że produkcja śluz z transportem do miejsca
montażu trwa 14 tygodni. Wykonawca musi uwzględnić dodatkowo czas niezbędny na montaż urządzeń, okres 1
tygodnia.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji umowy i dokonuje zmianę treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 6
do SIWZ, poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 105 dni i wprowadzenie
poniższych zmian:
➢ Rozdział IV Termin wykonania zamówienia, otrzymuje nowe brzmienie:
Jest:
„Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 90 dni od dnia podpisania umowy.”
Winno być:
„Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 105 dni od dnia
podpisania umowy.”
➢ Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ - w § 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY,
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Jest:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy w terminie do 90 dni od
dnia podpisania Umowy.

Lokalizacje:
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Winno być:
„1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy w
terminie do 105 dni od dnia podpisania Umowy.”
Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 6 do SIWZ Projekt umowy, który został
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce
„załączniki”.
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