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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

EP/220/28/2020/4                                                                     Szczecin, dnia 28.10.2020r. 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/28/2020 pn.: Serwis, konserwacja, 
obsługa oraz usuwanie awarii systemu poczty pneumatycznej w SPWSZ 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 2019r., poz. 1843 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak  sprawy j. w. 
zostały złożone pytania do treści specyf ikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) 
oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 
 
ZESTAW 3 
 
Dla zadania nr 1 i 2 konieczne jest zastosowanie dwóch różnych wielkości pojemników, dla ujednolicenia 

załącznika wnosimy o zmianę:  

pkt 6 „pojemnik transportowy szczelny” 

pkt 7 „pojemnik transportowy standardowy”. 
 
Odp.: Odpowiadając na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie 
załącznika nr 1.2 do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1 do 
SIWZ w ten sposób, że w wykazie części zamiennych i urządzeń objętych Opcją: 
 
- zmienia treść pkt 6: z „Pojemnik transportowy dedykowany Ø 110 mm” na „Pojemnik transportowy 
dedykowany Ø 110 mm - dla lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11”, 
 

- zmienia treść pkt 7: z „Pojemnik transportowy uniwersalny Ø 110 mm” na „Pojemnik transportowy 

uniwersalny Ø 110 mm - dla lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11”, 

 

- po pkt 10 dodaje pkt 11 o brzmieniu: „Pojemnik transportowy Ø 160 szczelny - dla lokalizacji 

przy ul. Arkońskiej 4,”, 

 

- po pkt 11 dodaje pkt 12 o brzmieniu: „Pojemnik transportowy Ø 160 standardowy - dla lokalizacji 

przy ul. Arkońskiej 4.”. 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym 2 załączniku nr 1 do SIWZ – opisie 

przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” i na Platformie SmartPZP w zakładce 
„Dokumentacja Postępowania”. 
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ZESTAW 4 
 
§ 11 ust. 3 pkt 1) lit. d) - W związku z obecną sytuacją pandemiczną COVID-19 wnioskujemy o zmianę zapisu 
na: „czasowego wstrzymania produkcji i/lub dostaw materiałów, urządzeń technicznych lub sprzętu niezbędnych 
do wykonania usługi”. 
 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, 
stanowiącego poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 11 (ZMIANY UMOWY) 
zmienia treść ust. 3 pkt 1 lit. d): z „czasowego wstrzymania produkcji materiałów, urządzeń technicznych 
lub sprzętu niezbędnych do wykonania Usługi;” na „czasowego wstrzymania produkcji i/lub dostaw 
materiałów, urządzeń technicznych lub sprzętu niezbędnych do wykonania Usługi;”. 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie 

umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 
w zakładce „załączniki” i na Platformie SmartPZP w zakładce „Dokumentacja Postępowania”. 
 
 
W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich 
otwarcia w poniższy sposób: 
 
- termin składania ofert – z 30.10.2020r., do godz. 08:00 na 02.11.2020r., do godz. 

11:00, 
- otwarcie ofert – z 30.10.2020r. o godz. 09:00 na 02.11.2020r. o godz. 12:00. 
 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
➢ rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:  

 
„6. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 02.11.2020r., do godz. 11:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
 
 
 
                                                                                                                       ZASTĘPCA DYREKTORA                             

                     ds. Ekonomicznych  
 

                                                                                       Małgorzata Szelągiewicz 
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