
 
                    Zielona Góra 22.03.2021 r. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej 

Górze Sp. z o.o.” nr sprawy: TZ.372.80.2020, TED 2020/S 253-638206 

 

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ, zmianie treści SIWZ oraz zmianie 

terminu składania i otwarcia ofert 

 

I. 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. zwanej dalej ustawą) w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia wpłynęły  pytania,  

Pytanie nr 1 

Dot. rozdz. XII Umowy: Prosimy o modyfikację tych postanowień, poprzez wskazanie, że 

zakończenie robót winno nastąpić w terminie określonej liczby miesięcy od dnia zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. W SIWZ Zamawiający określa bowiem tylko końcowy termin do 

którego ma zostać wykonane zamówienie, wskazując konkretną datę kalendarzową. Natomiast nie 

została w żaden sposób wskazana data od jakiej wybrany wykonawca będzie mógł przystąpić do 

wykonywania tego zamówienia. Takie określenie terminu zakończenia robót bez liczenia się np. 

z możliwością wnoszenia przez wykonawców środków ochrony powoduje niebezpieczeństwo 

dalszego skrócenia okresu czasu na wykonanie zamówienia i może skutkować nadmiernym 

podwyższaniem przez podwykonawców cen ofertowych do poziomu uwzględniającego powyższe 

ryzyko. Nadto, jeżeli mimo powyższej argumentacji zamawiający jednak nie zmieni dat dziennych, 

których dotrzymanie po złożeniu oferty stanie się niemożliwe, wnosimy, o zmianę zapisów tak, że 

Zamawiający zobowiąże się, że przy podpisaniu umowy zmodyfikuje umowę, zachowując okresy 

czasu, które brali pod uwagę wykonawcy na etapie składania ofert. Powyższe zapisy utrudniają 

Wykonawcom złożenie ofert i ich właściwą wycenę. 

Odpowiedź: Ostateczny termin realizacji umowy wynika z warunków dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Pytanie nr 2 

Dot. rozdz. XXI pkt 2.2. Prosimy o wykreślenie obowiązku składania na etapie składania oferty - 

Harmonogramu rzeczowo finansowego. Przyjmuje się, że te dokumenty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w którym zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter 

jedynie informacyjny i pomocniczy. W sytuacji gdy cena jest ceną ryczałtową, wady dokumentów, 

na podstawie których dokonano jej wyliczenia, nie maja znaczenia dla poprawności oferty, dlatego 

wnosimy o wykreślnie tego dokumentu z etapu składnia oferty jako zbędnego do oceny oferty. 

Nadmierne i niezasadne stawianie wymagań wykonawcom stoi w sprzeczności z celem zamówień 

publicznych. Żądanie przedłożenia dokumentu w postaci harmonogramu może towarzyszyć zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą. Brak jest jednak, podstaw do 

żądania takiego dokumentu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacji 

ustalenia przez zamawiającego wynagrodzenia w postaci ceny ryczałtowej. 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do argumentacji Wykonawcy i dokonuje zmiany 

w powyższym zakresie. Zgodnie z dokonaną modyfikacją treści SIWZ, harmonogram rzeczowo-



 
finansowy stanowi załącznik do umowy i przedłożony ma zostać w terminie określonym 

w umowie. Tym samym harmonogram rzeczowo-finansowy nie jest wymagany jako element 

składowy oferty.  

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy Zintegrowany system Sali operacyjnej i opisu 

„Kamera HD w czaszy lampy o parametrach: 

•Rozdzielczość: min. 1920x1080, 

• Optyczny zoom min. 10x, 

• Migawka 1/2 do 1/10.000s, 

• Obrót 360st, 

• Automatyczne i manualne fokusowanie, 

• Klasa min. IP41.” 

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy opis odnośnie kamery HD w czaszy lampy dotyczy 

zapewnienia możliwości podłączenia wymienionej kamery jako jednego ze  źródeł wideo systemu 

integracji.  Prosimy o potwierdzenie również, że dostawa wyżej wymienionej kamery jest w zakresie 

dostawy lampy operacyjnej jako jej integralnego elementu, a nie w zakresie systemu integracji? 

Odpowiedź: Potwierdzamy, że dostawa kamery jest w zakresie dostawy lampy operacyjnej. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy Zintegrowany system Sali operacyjnej i opisu 

„Medyczny system nagrywania oraz archiwizacji obrazu oraz dokumentacji medycznej. Spełniający 

następujące parametry techniczne: 

- nagrywanie i archiwizacja na płytach DVD, Blu-ray, zewnętrznych dyskach USB oraz na 

wewnętrznym zintegrowanym dysku twardym” 

Wymóg nagrywania i archiwizacji wskazuje na rozwiązanie medycznej nagrywarki wideo. Wymóg 

definujący zapis na płytach DVD, Blu-ray odnosi się do już nieprodukowanych urządzeń. Obecnie 

rozwiązania nagrywarek medycznych umożliwiają zapis na dyskach USB, wewnętrznym 

zintegrowanym dysku twardym oraz zapewniają możliwość przesyłania nagranych materiałów na 

serwery zewnętrzne poprzez FTP lub do serwera PACS.  Czy zamawiający dopuści urządzenia do 

nagrywania i archiwizacji bez napędu DVD, Blu-Ray ale z możliwością zapisu na USB, dysk twardy 

i  eksportu danych na serwery FTP i PACS?  Takie rozwiązanie nie umniejsza funkcjonalności, ciągle 

istnieje możliwość nagrania materiałów poprzez komputer PC po uprzednim pobraniu materiałów 

wideo. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenia do nagrywania i archiwizacji bez napędu 

DVD i Blu-Ray. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający pod pojęciem systemu bezpieczeństwa pacjenta rozumie inne funkcje? Jeżeli tak, 

prosimy o opis, ponieważ dokumentacja projektowa jest niejasna. 

Odpowiedź: W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający nie posługuje się pojęciem 

systemu bezpieczeństwa pacjenta. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, że mikroskop operacyjny nie stanowi przedmiotu dostawy. 

Odpowiedź: Mikroskop operacyjny nie stanowi przedmiotu dostawy. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, ze regały na pakiety sterylne, wózek-wanna oraz szafki na rzeczy osobiste 

do pokoju rodzin są poza zakresem dostawy. 

Odpowiedź: Regały na pakiety sterylne, wózek-wanna oraz szafki na rzeczy osobiste do pokoju 

rodzin są poza zakresem dostawy. 

 



 
Pytanie nr 8 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie minimalnych parametrów śluzy modułowej do 

wejścia głównego. Projekt nie doprecyzowuje wymiarów, technologii wykonania itp. 

Odpowiedź: Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zaprojektowanie leży 

po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 9 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zestawienie sprzętu medycznego do 

zabudowy stałej, który należy przyjąć do zainstalowania a trakcie robót budowlanych punkt 2.7.1. 

PFU stanowi zamknięty katalog urządzeń medycznych, które stanowią przedmiot dostawy? 

Odpowiedź: Zestawienie wyposażenia technologicznego montowanego na etapie prac 

budowlanych – załącznik nr 2 do PFU stanowi zamknięty katalog urządzeń medycznych, które 

stanowią przedmiot dostawy i montażu w trakcie robót budowlanych 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić jedną sztukę śluzy modułowej w wejściu 

głównym. 

Odpowiedź: Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zaprojektowanie leży 

po stronie Wykonawcy, przy czym projekt musi być zgodny z wytycznymi udostępnionymi przez 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o potwierdzenie, że stół operacyjny na mobilnej kolumnie, wyposażony w osprzęt 

przeznaczony do zabiegów okulistycznych str. 85 PFU jest poza zakresem postępowania. Jeżeli 

Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył stół prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć 

2 sztuki oraz o podanie minimalnych parametrów, jakie stół operacyjny winien spełniać. 

Odpowiedź: Stół operacyjny na mobilnej kolumnie, wyposażony w osprzęt przeznaczony do 

zabiegów okulistycznych str. 85 PFU jest poza zakresem postępowania. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o potwierdzenie, że laser operacyjny 230v, 800VA wspomniany na stronie 130 PFU nie 

wchodzi w zakres postępowania. 

Odpowiedź: Laser operacyjny 230v, 800VA wspomniany na stronie 130 PFU nie wchodzi w zakres 

postępowania 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o potwierdzenie, że sterylizatory parowe nieprzelotowe na stołowe oraz myjki 

ultradźwiękowe ze str 130 PFU nie stanowią przedmioty dostawy w tym postępowaniu. Brak jest 

jakichkolwiek parametrów sprzętu. 

Odpowiedź: Sterylizatory parowe nieprzelotowe na stołowe oraz myjki ultradźwiękowe nie stanowią 

przedmiotu dostawy w tym postępowaniu 

 

Pytanie nr 14 

Czy pistolety na sprężone powietrze – 2 sztuki, należy ująć w wycenie? 

Odpowiedź: Pistolety na sprężone powietrze nie stanowią przedmiotu dostawy w tym postępowaniu. 

 

Pytanie nr 15 

Czy lodówki na leki z pomieszczeń: magazyn sterylny, zaplecze przygotowawcze zabiegów 

pielęgniarskich oraz pokój przygotowawczy do zabiegów lekarskich należy uwzględnić w wycenie? 

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie jaką ma mieć pojemność, moc, wymiary? 

Odpowiedź: Lodówki na leki z pomieszczeń: magazyn sterylny, zaplecze przygotowawcze zabiegów 

pielęgniarskich oraz pokój przygotowawczy do zabiegów lekarskich nie stanowią przedmiotów 

dostawy w tym postępowaniu. 



 
 

Pytanie nr 16 

Czy lodówki, czajniki bezprzewodowe oraz mikrofale do pomieszczeń socjalnych, kuchenek 

oddziałowych stanowią przedmiot dostawy? 

Odpowiedź: Lodówki, czajniki bezprzewodowe oraz mikrofale do pomieszczeń socjalnych, 

kuchenek oddziałowych nie stanowią przedmiotów dostawy w tym postępowaniu. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o informacje, czy Wykonawca ma dostarczyć tablice okulistyczne str 111 PFU, str 117 pfu, 

str 124. 

Odpowiedź: Tablice okulistyczne str 111 PFU, str 117 pfu, str 124 nie stanowią przedmiotów 

dostawy w tym postępowaniu. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o informację z jakiego materiału są wykonane balustrady/poręcze zewnętrzne znajdujące się 

na schodach i pochylniach przy istniejących budynkach. 

Odpowiedź: Z uwagi na różne okresy powstawania istniejących obiektów, posiadane balustrady 

wykonane są z różnych materiałów, niemniej jednak Zamawiający wymaga, aby projektowane 

poręcze i balustrady wykonane były ze stali nierdzewnej. 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o podanie informacji na jakich kondygnacjach ma zatrzymywać się winda, którą należy 

dostarczyć do budynku przebudowywanego, oraz o informację czy winda ma być przelotowa. 

Odpowiedź: Winda będzie miała przystanki w piwnicy, na poziomie terenu, na parterze oraz na I 

piętrze – w załączeniu do odpowiedzi z dnia 25.02.2021 r. załączono skan przekroju V-V budynku 

B. – Załącznik nr 1 do odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 20 

Zwracamy się z prośbą, o określenie w treści umowy terminów, w których Zamawiający ma 

obowiązek zatwierdzenia koncepcji i odbioru projektu budowlanego od dnia złożenia propozycji 

przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zgodnie z § 4, ust. 2 Umowy, a mianowicie „w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich 

otrzymania”. 

 

Pytanie nr 21 

Umowa przewiduje termin na rozpoczęcie czynności odbioru końcowego [7 dni, liczone od 

zgłoszenia gotowości], ale nie przewiduje terminu zakończenia tych czynności. Proszę o określenie 

ramy czasowej jaką Zamawiający przewiduje na przeprowadzenie czynności odbiorowych – 

końcowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ramy czasowej na przeprowadzenie końcowych czynności 

odbiorowych. Za datę zakończenia całości robót uważa się dzień wskazany w protokole odbioru 

końcowego robót, podpisanym bez uwag przez obie strony, potwierdzającym bezusterkowe 

wykonanie przedmiotu umowy i zatwierdzonym przez Kierownika Zamawiającego lub osobę przez 

niego upoważnioną. Zakończeniem robót budowlanych zgodnie par. 10 ust. 6 jest dokonanie 

właściwego wpisu w dzienniku budowy oraz decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

Pytanie nr 22 

Jakie instalacje elektryczne (jakich relacji i jakie typy) należy utrzymać, i które oddziały muszą 

funkcjonować podczas budowy nowego obiektu? 

Odpowiedź: Należy utrzymać istniejące obwody silnoprądowe i niskoprądowe (sieć telefoniczna, 

elektryczna) relacji budynek B-B1. 

 

Pytanie nr 23 



 
Jakie odbiory muszą być zasilane z przewidywanego UPS? Tylko odbiory sieci IT? 

Odpowiedź: Zasilane muszą być: Sieć  IT (medyczna); lampy zabiegowe i operacyjne; stanowiska 

do obserwacji pacjentów oraz obwody, które wymagają gwarantowanego zasilania ( np. urządzenia 

aktywne w szafach LPD, centrala telefoniczna wyniesiona itp.). 

 

Pytanie nr 24 

Czy system oświetlenia AW ma być oparty na Centralnej Baterii? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że system oświetlenia AW ma być oparty na Centralnej 

Baterii. 

 

Pytanie nr 25 

Zgodnie z zapisem PFU punkt2.4.2.14. INSTALACJA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA: każda 

oprawa musi być dodatkowo połączona niezależnym przewodem PE. Czy jeżeli oprawy będą w II 

klasie izolacji to założenie też trzeba spełnić? 

Odpowiedź: Oprawy w II klasie izolacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 26 

Z uwagi na techniczne możliwości izolacji urządzeń elektrycznych w dedykowanym pomieszczeniu 

technicznym prosimy o odpowiedź czy jest możliwe zastosowanie obudowy RG w I klasie izolacji? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

Pytanie nr 27 

Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania oprawy na salach operacyjnych w klasie szczelność 

IP41? 

Odpowiedź: W sali operacyjnej należy zainstalować oprawy odporne na użycie środków  myjących 

i dezynfekujących oraz zapewniających, wymaganą na salach operacyjnych, szczelność sufitów. 

 

Pytanie nr 28 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga sterowania oświetlenie na salach operacyjnych 

z pulpitów technologii medycznej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz wymaga skonfigurowania przez interface 

minimum poniższych funkcji: 

-wyświetlanie stanów pracy normalnej oraz ostrzeżeń i alarmów; 

- sterowanie urządzeniami instalacji gazów medycznych; 

- sterowanie urządzeniami instalacji wentylacji; 

- sterowanie urządzeniami instalacji klimatyzacji; 

-sterowanie oświetleniem; 

-sygnalizacja z UPS; 

- i inne (w zależności od wymagań Inwestora). 

 

Pytanie nr 29 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga aby oprawy na salach operacyjnych posiadały 

sterowanie DIMM/DALI? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sterowania oświetleniem sali operacyjnej z poziomu interface 

(pulpitu technologii medycznej). 

 

Pytanie nr 30 

Proszę o doszczegółowienie zakresu elektrycznego jaki ma ulec modernizacji na istniejącym 

OIOMIE? 

Odpowiedź: Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z tym, do 

zakresu Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie nowych instalacji elektrycznych na 

podstawie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. 



 
 

Pytanie nr 31 

W jakich rozdzielnicach konieczna jest zabudowa analizatorów sieci elektrycznej? 

Odpowiedź: Analizatory parametrów sieci należy zainstalować w rozdzielnicach głównych. 

 

Pytanie nr 32 

Który rozdział PFU należy przyjąć jako poprawny, kalkulując ilości gniazd technologii IT? Rozdział 

"WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ" czy rozdział 

"SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO" 

Odpowiedź: Z uwagi na to, iż Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,  

„Wytyczne Technologiczne dla poszczególnych pomieszczeń” oraz „Specyfikacja Wyposażenia 

Technologicznego” należy rozpatrywać łącznie. 

 

Pytanie nr 33 

Proszę o podanie ilości wymaganych poszczególnych urządzeń systemu kolejkowego: 

- ile ekranów grupowych? 

- ile ekranów stanowiskowych przy stanowiskach obsługi? 

- ile ekranów stanowiskowych przed rejestracją? 

- ile ekranów gabinetowych nad gabinetami? 

Odpowiedź: Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” –ilości poszczególnych 

urządzeń systemu kolejkowego powinna być odpowiednia do ilości zaprojektowanych gabinetów / 

stanowisk, a zaprojektowanie leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 34 

Czy system kolejkowy ma umożliwiać rezerwację wizyt do gabinetów w ramach kalendarza rocznego? 

Odpowiedź: Nie, gdyż system kolejkowy nie jest systemem rejestracyjnym. 

 

Pytanie nr 35 

Czy serwer systemu kolejkowego ma być w standardzie rackowym? 

Odpowiedź: Tak, serwer systemu kolejkowego ma być w standardzie rackowym. 

 

Pytanie nr 36 

Zamawiający w dniu 25 lutego 2021 roku udzielił odpowiedzi nr 38, w której dopuszcza technologa 

medycznego z wyższym wykształceniem medycznym lub budowlanym lub innym technicznym. Tym 

samym Zamawiający dokonał stosownych zmian w treści SIWZ oraz w treści Ogłoszenia  

o zamówieniu. 

Zamawiający nie dokonał jednak zmiany w Załączniku nr 8 do SIWZ „Wykaz osób skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wykaz dla oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert 

osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia)”. 
Czy Wykonawca może sam dokonać zmiany w Załączniku nr 8 do SIWZ, poprzez dopisanie„…lub 

innym technicznym” w zdaniu: 
Osoba dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji technologa medycznego posiada wyższe 

wykształcenie medyczne lub budowlane 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SIWZ po modyfikacji z dnia 22.03.2021r. 

 

 

 

 

 



 
II. 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian 

treści SIWZ: 

Zmiana I 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ XII. TERMIN 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

BYŁO: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31.08.2023 r. z zastrzeżeniem terminów realizacji 

poszczególnych etapów tj.  

Etap I –nie później niż 90 dni od daty podpisania umowy (Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

termin realizacji Etapu I w formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ).  

Etap II – nie później niż do dnia 31.08.2023 r. (Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin reali-

zacji tj. ewentualne skrócenie ostatecznego terminu realizacji (Etapu II) w formularzu oferty –zgod-

nie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). 

Zamawiający ustala ostateczny termin realizacji zamówienia (Etap II) jako jedno z kryteriów oceny 

ofert w ramach niniejszego postępowania. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający 

zawarł w Rozdziale XXV. 

JEST PO ZMIANIE: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31.08.2023 r. z zastrzeżeniem terminów realizacji 

poszczególnych etapów tj.  

Etap I –nie później niż 120 dni od daty podpisania umowy (Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

termin realizacji Etapu I w formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ po modyfikacji 

z dnia 22.03.2021).  

Etap II – nie później niż do dnia 31.08.2023 r. (Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin reali-

zacji tj. ewentualne skrócenie ostatecznego terminu realizacji (Etapu II) w formularzu oferty –zgod-

nie z załącznikiem nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 22.03.2021). 

Zamawiający ustala ostateczny termin realizacji zamówienia (Etap II) jako jedno z kryteriów oceny 

ofert w ramach niniejszego postępowania. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający 

zawarł w Rozdziale XXV. 

 

Zmiana II 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU 

PRZYGOTOWANIA OFERT: 

BYŁO: 

2. Na ofertę składają się: 

2.1.Formularz oferty–wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

2.2.Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający wykres Gantta, uwzględniającym rozbicie na 

poszczególne etapy robót, (harmonogram powinien wskazywać termin zakończenia Etapu I i II, 

umożliwić identyfikację kwot przewidzianych płatności w poszczególnych kwartałach w okresie re-

alizacji oraz rozbicie prac budowlanych minimum na branże i stadium realizacji, np.: wykonanie prac 

konstrukcyjnych, wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku, wykonanie przyłączy 

i sieci zewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznych niskoprądowych, montaż osprzętu (w po-

szczególnych branżach) i wyposażenia)  

2.3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - w zakresie kryterium oceny ofert – wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.  

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami 

SIWZ. 



 
JEST PO ZMIANIE: 

2. Na ofertę składają się: 

2.1.Formularz oferty–wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

2.2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - w zakresie kryterium oceny ofert – wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.  

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami 

SIWZ. 

Zmiana III 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ XXV. OPIS KRYTERIÓW, 

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBUOCENY OFERT 

W punkcie 2. Sposób oceny ofert, podpunkcie 2.2. wykreślony zostaje zapis: 

Do oferty należy załączyć Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zawierający wykres Gantta, 

uwzględniający rozbicie na poszczególne rodzaje i etapy robót (harmonogram powinien wskazywać 

termin zakończenia Etapu I i II, umożliwić identyfikację kwot przewidzianych płatności 

w poszczególnych kwartałach w okresie realizacji oraz rozbicie prac budowlanych minimum na 

branże i stadium realizacji, np.: wykonanie prac konstrukcyjnych, wykonanie prac wykończeniowych 

wewnątrz budynku, wykonanie przyłączy i sieci zewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznych 

niskoprądowych, montaż osprzętu (w poszczególnych branżach) i wyposażenia). 

 

Zmiana IV 

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 7 i 8 do SIWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 7 i 

8 do SIWZ po modyfikacji z dnia 22.03.2021 

 

Zmiana V 

W Załączniku nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wykreślony zostaje zapis o treści „ filtry 

na kanałach wyrzutowych – na kanałach wyrzutowych, przed wyrzutnią należy instalować filtry 

HEPA”, który znajduje się w punkcie 6 ust. 1) lit. m; 

 

Zmiana VI 

Zamawiający dokonuj zmiany treści Załącznika nr 10 do SIWZ w zakresie rozdziału 2.4.1 

Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych – treść nowego brzmienia rozdziału stanowi załącznik 

do odpowiedzi. 

 

 Zmiana VII 

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 3 do 

SIWZ po modyfikacji z dnia 22.03.2021 

 

Zmiana VIII 

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 1 do 

SIWZ po modyfikacji z dnia 22.03.2021 

 

III. 

 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

1. Rozdział XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt. 1.2 

Było: 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 26 marca 2021 r. o godzinie 10:00 

Jest: 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 7 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00 

3. Rozdział XXIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 1 



 
Było: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 26 marca 

2021 r. o godzinie 10:00. 

Jest: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 7 kwietnia 

2021 r. do godziny 10:00. 

4. Rozdział XXIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 2 

Było: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju 115 (budynek 

administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

Jest: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju 115 (budynek 

administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

dr Marek Działoszyński 

podpis na oryginale 

 

 

          

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam, gdzie w 

niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 
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