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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

 

EP/220/22/2020/3                  Szczecin, dnia 22.04.2020 r. 

                              

WYJAŚNIENIE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

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 termin składania i otwarcia ofert. 

 

ZESTAW 2  

 

Pytanie nr 1   

Czy Zamawiający wymaga pełnego wyposażenia pomieszczeń? Wykonawca zwraca się z prośbą o zestawienie i 

szczegółową specyfikację wyposażenia objętego postępowaniem. 

Uzasadnienie: 

Opisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, nie 

wskazują na konieczność pełnego wyposażenia pomieszczeń. Wykonawca doczytał, że w zakresie wyposażenia 

niezbędny jest zakup i montaż 2 sztuk śluz podawczych, których specyfikacja jest przedstawiona w 

dokumentacji. Wykonawca zauważył również, że projekt wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej 

zawiera rysunek nr 9 - rzut pracowni wyposażenie, tabelę nr 5 będąca zestawieniem ilościowym wyposażenia 

wraz z ogólnymi uwagami do wyposażenia. Dodatkowo Zamawiający określił w załączniku nr 1 - opis przedmiotu 

zamówienia w rozdziale II ust. 6 pkt b, że niezbędnym składnikiem zamówienia jest między innymi zapewnienie 

przez okres 3 lat przeglądu loży (w domyśle: loży laminarnej) w pracowni. Mając na uwadze powyższe, 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zakresu w odniesieniu do wyposażenia. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający potwierdza, że w zakresie wyposażenia niezbędny jest zakup i montaż 2 sztuk śluz 

podawczych zgodnie z PW.1 rys. nr 3 oraz specyfikacją techniczną, stanowiącymi załączniki do 

Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Zamawiający potwierdza zakres realizacji przedmiotu zamówienia dotyczący przeglądów i 

pomiarów zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia rozdział II ust. 6 pkt. B, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 12a oraz art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia ogłoszenie 

o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia przedłużając termin składania i otwarcia 

ofert, na niżej podany:  
- termin składania ofert – z 23.04.2020 r., do godz. 11:00 na 27.04.2020 r. do godz. 11:00,  

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

 

- otwarcie ofert – z 23.04.2020 r., godz. 11:30 na  27.04.2020 r., do godz. 11: 30 

 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 
➢  rozdział XI SIWZ w pkt 6 i 7, który otrzymuje brzmienie: 

„6.Termin składania ofert: 
1) Oferty należy składać do dnia 27.04.2020 r., do godz. 11 : 00 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w 

Sekcji Zamówień Publicznych,  budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328. 

 

  

 
      
     ZASTĘPCA DYREKTORA 
          ds. Ekonomicznych 
      Małgorzata Szelągiewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


