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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/30/2017/2                                                                22.05.2017r. 

 

 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/30/2017 pn.: Świadczenie usług w zakresie 
prac konserwacyjno-naprawczych i utrzymania sieci teletechnicznej, strukturalnej, sieci 

alarmowej, instalacji kamer przemysłowych i medycznych, kontroli dostępu oraz urządzeń 

łączności w obiektach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
Szczecinie dla lokalizacji Arkońska 4 oraz lokalizacji A. Sokołowskiego 11 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zmieniono jej treść: 
 

Zamawiający poprawiając własną omyłkę, dodaje w formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ, po pkt 3 oświadczeń – pkt 4 w następującym brzmieniu: 

 

„4. Oświadczamy, że dysponujemy ______ (uzupełnić liczbę osób – kryterium oceny ofert) niżej 

wymienionymi osobami uprawnionymi do prac konserwacyjno-naprawczych i utrzymania sieci 
teletechnicznej, strukturalnej, sieci alarmowej, instalacji kamer przemysłowych i medycznych, 

kontroli dostępu oraz urządzeń łączności (przy czym minimalna wymagana przez Zamawiającego liczba 
osób to 3 osoby posiadające uprawnienia typu „E” do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
grupy 1; Zamawiający nie określa maksymalnej liczby osób, przy czym wskazuje, że ocenie podlega 
maksymalnie 6 osób): 

L.p. Imię i nazwisko 

Informacje na temat 

kwalifikacji,  

wykształcenia, 

uprawnienia 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania 

tymi osobami 

1 2 3 4 5 

1.  

Uprawnienia: ………… 

nr uprawnień: ………. 

wydane przez: ……….. 

  

2.  

Uprawnienia: ………… 

nr uprawnień: ………. 

wydane przez: ……….. 
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3.  

Uprawnienia: ………… 

nr uprawnień: ………. 

wydane przez: ……….. 

  

     

Uwaga – Wykonawca poprzez wskazanie w ofercie osób w celu przyznania punktów w ramach 

kryterium oceny ofert, zobowiązuje się zapewnić udział tych osób w wykonaniu zamówienia” 

 

W wyniku dodania w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, po pkt 3 

oświadczeń – pkt 4, zmianie ulega numeracja kolejnych punktów oświadczeń, i tak: 

- pkt 4 oświadczeń stanowił będzie pkt 5, 

- pkt 5 oświadczeń stanowił będzie pkt 6, 

- pkt 6 oświadczeń stanowił będzie pkt 7, 

- pkt 7 oświadczeń stanowił będzie pkt 8, 

- pkt 8 oświadczeń stanowił będzie pkt 9, 

- pkt 9 oświadczeń stanowił będzie pkt 10, 

- pkt 10 oświadczeń stanowił będzie pkt 11, 

- pkt 11 oświadczeń stanowił będzie pkt 12, 

- pkt 12 oświadczeń stanowił będzie pkt 13. 

 

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

ofertowym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

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

 

Jednocześnie, Zamawiający dodaje w § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 

po ust. 9 – ust. 10 w brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy przy 

udziale osób wskazanych w ofercie Wykonawcy”, a w § 7 ust. 1 pkt 5 dodaje po słowach: „za 

wykonywanie przedmiotu umowy bez udziału osób wskazanych w wykazie osób, stanowiącym 

załącznik nr 4 do umowy” wyrażenie: „lub osób, o których mowa w § 2 ust. 10 powyżej”. 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 
 rozdziale XIII SIWZ, gdzie w pkt 1, po ppkt 4), opisującym kryterium -  liczba 

osób uprawnionych do prac konserwacyjno-naprawczych i utrzymania sieci teletechnicznej, 

strukturalnej, sieci alarmowej, instalacji kamer przemysłowych i medycznych, kontroli 
dostępu oraz urządzeń łączności, dodany zostaje następujący zapis: 
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 „UWAGA! Wykonawca poprzez wskazanie w ofercie osób w celu przyznania punktów w ramach 
niniejszego kryterium oceny ofert, zobowiązuje się zapewnić udział tych osób w wykonaniu 

zamówienia”. 

 
 

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                                                                               Małgorzata Usielska 


