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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

EP/220/85/2019/1                                   Szczecin, dnia 08.01.2020r. 

                              

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/85/2019 pn. Opracowanie 

dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim, uzyskaniem 
wymaganych decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim zadania pn. Termomodernizacja 
budynków A,B,C,G i W na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Szczecinie w lokalizacji ul. Arkońskiej 4  

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w dniu 

02.01.2020r. na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Ogłoszenia (Zamówienia) – Zamówienia 

publiczne” – w części dotyczącej w/w postępowania, w zakładce „Załączniki” zamieszczony został poprawiony    

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz poprawiony Załącznik nr 4 do SIWZ – 

Projekt umowy, a w zakładce „Ogłoszenie” zamieszczone zostało Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1, 

którym Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert z dnia 08.01.2020r. o godzinie 11:00 na dzień 

10.01.2020r. o godzinie 11:00.  

 

W związku jednakże z tym, że w dniu 02.01.2020r. Zamawiający nie zamieścił wyjaśnienia treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”), niniejszym, 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 – dalej „ustawa Pzp”), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone wnioski o 

wyjaśnienie treści SIWZ (pytania), na które Zamawiający udzielił odpowiedzi oraz zmieniono 

termin składania i otwarcia ofert. 

 

ZESTAW 1  

 

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający posiada inwentaryzacje rzutów budynków objętych opracowaniem? 

    Jeśli tak, to czy zostaną one udostępnione wykonawcy jako materiał pomocniczy? 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający posiada inwentaryzacje rzutów budynków A i B z 2018 r. Zostaną one 

udostępnione jako materiały pomocnicze po podpisaniu umowy dla Wykonawcy, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
 

Pytanie nr 2 
Jak należy wycenić nadzór autorski, ponieważ występuje nieścisłość w dokumentach  

    przetargowych. We wzorze umowy – par.4 p.10 napisane jest, że pobyty na budowie … nie  

    częściej niż 1 raz w miesiącu, natomiast w zał. nr 1 do SIWZ – OPZ p. I pp. 1.7 - … minimum  
   1 raz w tygodniu. Przy budowie założonej na 26 miesięcy jest to istotna różnica 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmianę: 
➢ w Załączniku nr 1 do SIWZ  Opisu przedmiotu zamówienia pkt I ppkt 1.7, który otrzymuje nowe 

brzmienie: 
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 Było: 

Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na każde wezwanie 
Zamawiającego w trakcie realizacji robót (min.1 raz w tygodniu). 
 

Winno być: 
Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na wezwanie Zamawiającego 
jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w trakcie realizacji robót. 
  

➢ w Załączniku nr 1 do SIWZ  Opisu przedmiotu zamówienia pkt I ppkt 1.9, który otrzymuje nowe 

brzmienie: 
Było: 

Udział w cotygodniowych Radach Budowy. 
Winno być: 

Udział w Radach Budowy na wezwanie Zamawiającego. 
 
➢ w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy,  w § 4 pkt 10, który otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 
Nadzór Autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na terenie budowy (w miejscu wykonywania 
robót budowlanych w oparciu o Dokumentację projektowo-kosztorysową) pełniony będzie według potrzeb 
wynikających z postępu robót budowlanych, jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym. Za pobyt 
Wykonawcy na terenie budowy uznaje się obecność minimum jednego członka Zespołu Nadzoru Autorskiego. 
Potwierdzenia pobytów w ramach Nadzoru Autorskiego dokonuje Zamawiający lub Inspektor Nadzoru. 
Winno być: 

Nadzór Autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na terenie budowy (w miejscu wykonywania 
robót budowlanych w oparciu o Dokumentację projektowo-kosztorysową) pełniony będzie według potrzeb 
wynikających z postępu robót budowlanych, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w trakcie realizacji robót 
budowlanych. Za pobyt Wykonawcy na terenie budowy uznaje się obecność minimum jednego członka Zespołu 
Nadzoru Autorskiego. Potwierdzenia pobytów w ramach Nadzoru Autorskiego dokonuje Zamawiający lub 
Inspektor Nadzoru. 
 

Powyższe zmiany zostały naniesione poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia oraz w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, które zostały 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 
 

Pytanie nr 3 
   Zwrot 70 % zabezpieczenia umowy ma nastąpić po zakończeniu drugiego etapu, czyli po  

    wyborze i podpisaniu umowy z wykonawcą robót. Jeżeli wykonanie robót z jakichś przyczyn  

    nie będzie miało miejsca, to po jakim czasie nastąpi zwrot całego zabezpieczenia? Wykonawca  
    prac projektowych nie ma wpływu na działania Zamawiającego i czy zwrot 70 % zabezpieczenia  

    nie powinien nastąpić 30 dni po zakończeniu etapu I, czyli po wykonaniu przedmiotu umowy,  
    a pozostałe 30 % po ustaniu gwarancji i rękojmi wykonawcy robót? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje możliwości niewykonania robót budowlanych w oparciu 

o dokumentację projektową opracowaną przez wykonawcę wyłonionego w niniejszym 
postępowaniu. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 
 

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich 
otwarcia w poniższy sposób: 

 

- termin składania ofert – z 08.01.2020r., do godz. 11:00 na 14.01.2020r., do godz. 
10:00, 

- otwarcie ofert – z 08.01.2020r. o godz. 11:30 na 14.01.2020r. o godz. 10:30. 
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

➢ rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
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„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 14.01.2020r., do godz. 10:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
 
 

                                                                         DYREKTOR 
       Samodzielnego Publicznego 

                               Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                     w Szczecinie 

 
                                                                                                                  Małgorzata Usielska 
 

 


