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Puszczykowo, dnia 22 września 2017 r.  
Szp.12/21/7/17 
  
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego 
wraz z budową szybu windowego. 

Etap II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią. 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – 
zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego do dnia 13 września 2017 r. 
 
Pytanie 1 
1. Czy zamawiający dopuści 2 stawki VAT tj. 23% i 8% dla robót budowlanych, w ramach których Wykonawca 

wykona instalację gazów medycznych jako certyfikowany wyrób medyczny objęty 8% stawką VAT. 
2. Certyfikowana instalacja gazów medycznych podlega stawce VAT 8%. Czy Zamawiający przewiduje taką 

pozycję z preferencyjną stawką VAT na fakturze? 
3. Prosimy o informację jaką wartość procentową podatku VAT przyjąć dla instalacji gazów medycznych i 

wyposażenia stałego – sprzętu medycznego i wyposażenia stałego – sprzętu medycznego z załącznika 2 do 
SIWZ – 8% czy 23 %. Informacja taka od Zamawiającego będzie istotna gdyż punktowana jest cena brutto 
wykonania zadania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż obowiązek określenia dla danego towaru lub usługi prawidłowej stawki VAT spoczywa 
zawsze na podatniku – dostawcy towaru czy usługi. To podatnik powinien zatem ustalić, czy sprzedawany przez 
niego towar (lub wykonywana usługa) mogą korzystać ze stawki obniżonej, bądź też ze zwolnienia z VAT.  
 
Pytanie 2 
Prosimy o ujednolicenie czasu dla opracowania harmonogramu i harmonogramu rzeczowo-finansowego tj. 
proponujemy 14 dni od podpisania umowy. Obydwa harmonogramy muszą być spójne i wymagają czasu na 
rzetelne przygotowanie. Proponujemy przy tej okazji, aby opracować i posługiwać się przy realizacji nie dwoma, 
a jednym harmonogramem rzeczowo-finansowym, który zawiera w sobie zakres rzeczowy. 
Zostawiamy dwa harmonogramy, rzeczowo – finansowy przy podpisywaniu umowy, a harmonogram (budowy), 
który musi być spójny z rzecz. – finansowym – wydłużamy do 14 dni od podpisania umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje SIWZ w następujący sposób: 
1. Rozdz. XVIII ust. 1 pkt 6 SIWZ otrzymuje brzmienie: harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający w swej 

treści ogólne założenia dotyczące:  
a) orientacyjnego podziału ryczałtowej kwoty stanowiącej wartość umowy na okresy (miesięczne) 

fakturowania Zamawiającego przez Wykonawcę oraz  
b) orientacyjnego podziału na rodzaj /  typ robót budowlanych), które będą wykonywane we wskazanych 

powyżej okresach fakturowania. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 wzoru umowy. Nieprzedłożenie  bądź  
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przedłożenie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  niezgodnego  z  wymogami wskazanymi powyżej 
skutkować  będzie  niemożnością podpisania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy; 

2. § 2 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca  zobowiązany  jest  w terminie  14  dni  roboczych  
od  dnia  zawarcia  Umowy opracować  Harmonogram  i przekazać  do  akceptacji  Zamawiającemu.  
Harmonogram w swojej treści określa w szczególności: terminy wykonania poszczególnych elementów 
przedmiotu  Umowy,  które  mogą  stanowić  osobny  element  odbioru  częściowego  z  uwzględnieniem  
terminów  realizacji  każdego  z  tych  elementów  wraz z wyszczególnieniem zakresu robót, przy uwzględnieniu 
wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materialnych. Przedłożony 
do akceptacji Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 musi być spójny z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

 
Pytanie 3 
Prosimy o zmianę relacji zapłat faktur częściowych do faktury końcowej z 70%/30% na zgodny z art. 143a ustawy 
PZP podział 90%/10%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść SIWZ – § 13 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje 
brzmienie: Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur częściowych, o których mowa w ust. 3, na kwotę 
stanowiącą maksymalnie 90% należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, na podstawie 
procentowego zaawansowania prac oraz zgodnie z Harmonogramem. Pozostałe 10% wynagrodzenia zostanie 
wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
Harmonogramu w zależności od wysokości środków finansowych. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o usunięcie jako zapisu stwarzającego możliwość zwielokrotnionego  karania za tożsame przewinienie. 
Nieprzedłożenie wymienionych dokumentów wiąże się bowiem z brakiem odbioru i karami za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy za każdy dzień z par. 17 ust. 1. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 5 
1. Wg rozdz. IX ust.2 ppkt2. SIWZ Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów wymaganych przez treść 

załączników 2a i 2b. W treści tych załączników brak informacji jakie dokumenty należy złożyć do oferty w celu 
potwierdzenia parametrów oferowanych systemów. Prosimy o informacje jakich dokumentów Zamawiający 
wymaga poprzez ten zapis.  

2. Wg rozdz. IX ust.2 ppkt2. SIWZ Zamawiający rządza załączenia do oferty dokumentów określających parametry 
systemu zabudowy panelowej (załącznik 2a). W formularzu ofertowym pod tabelą ze sprzętem medycznym 
widnieje zapis: „Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca składa wypełnione Załączniki nr 2 i 2b do SIWZ, 
które będą stanowić integralną część oferty”, w którym nie ma mowy o załączniku 2a. Prosimy o 
potwierdzenie, że nie należy składać wraz z ofertą dokumentów potwierdzających parametry systemu 
zabudowy panelowej.  

3. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dla 
systemu zabudowy panelowej? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wymagane dokumenty i oświadczenia na 
wezwanie Zamawiającego. Wykonawca załącza do oferty wypełnione Załączniki 2 i 2b do SIWZ – bez dokumentów 
i oświadczeń, do których odwołują się poszczególne punkty Załączników 2 i 2b do SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o dołączenie do dokumentacji projektowej planu BIOZ w szczególności opisującego metodę wykonania 
wykopów w ścianie w osi A i metodę zabezpieczania budynku istniejącego podczas prowadzenia prac żelbetowych 
w głębokim wykopie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zgodnie z § 8 pkt 5 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający będzie wymagał sporządzenia 
i przedstawienia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem realizacji robót objętych niniejszym 
zamówieniem.  
 
Pytanie 7 
1. Czy w przypadku niespełnienia jednego z kryteriów niepunktowanych z plików z załączników nr 2: kolumna 

anestezjologiczna, kolumna chirurgiczna, lampa bakteriobójcza, lampa operacyjna z kamerą, most sufitowy, 
panel nadłóżkowy w miejscu gdzie Wykonawca udzieli odpowiedzi NIE, Zamawiający uzna ofertę za niezgodną 
z SIWZ i podlegać ona będzie odrzuceniu?  

2. Czy w przypadku niespełnienia któregoś z parametrów opisanych w załączniku 2b przez Wykonawcę jego 
oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ i podlegać ona będzie odrzuceniu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ, 
niespełnienie choć jednego wymagania będzie skutkowało odrzuceniem oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
Ustawy. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający planuje w przyszłości zakup aparatów rentgenowskich i wyposażenie w nie sal operacyjnych? Na 
podstawie rysunków technologii nie wynika potrzeba stosowania w ścianach osłon ołowianych z uwagi na specyfikę 
sprzętu, w który należy wyposażyć sale operacyjne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją. 
 
Pytanie 9 
Czy zaprojektowane sprężarki powietrza medycznego o wydajności 40 m3/h pokryją zapotrzebowanie na blok 
operacyjny? Każda sprężarka powinna pokrywać w całości  zapotrzebowanie na powietrze medyczne na bloku 
operacyjnym. Czy projektanci dobrze wyliczyli wydajności sprężarek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż ww. zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 
 
Pytanie 10 
Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie serwisowanie sprzętu medycznego, na który udziela 2-letniej 
gwarancji przez cały okres gwarancji czyli 5 lat wg §15 pkt.3 wzoru umowy?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy, tj. przez 24 miesiące. 
 
Pytanie 11 
1. Czy koszty materiałów eksploatacyjnych serwisowanych urządzeń będzie pokrywał Wykonawca czy 

Zamawiający? 
2. Wzór umowy (zał. nr 3 do SIWZ), § 15 ust. 3-4: Prosimy o potwierdzenie, iż koszty materiałów 

eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający jednoznacznie wskazuje, iż koszt materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 12 
1. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w § 17  wzoru umowy poprzez zastąpienie słów „za opóźnienie” 

słowami „za zwłokę”? Wykonawca nie może odpowiadać za przekroczenie terminu z przyczyn od Wykonawcy 
całkowicie niezależnych. 

2. Czy Zamawiający zgadza się na zmniejszenie  wysokości kar umownych do wysokości 0,1 %? ( par. 17 ust. 1 
pkt. 1,4,5,6,7 umowy). W obecnym brzmieniu limit kar jest rażąco wygórowany. 

3. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w § 17 ust. 1. pkt.  8 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości: 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 – w przypadku odstąpienia od 
Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W 
ocenie wykonawcy należy zapewnić równe prawa stronom umowy. 

4. Wzór umowy (zał. nr 3 do SIWZ), § 17: Mając na uwadze aktualne orzecznictwo, wedle którego Wykonawca 
nie może ponosić odpowiedzialności za działania niewynikające z jego winy, prosimy o zastąpienie słów 
„opóźnienie” i ustalenie naliczania kar umownych za każdy dzień „zwłoki”.  

5. Wzór umowy (zał. nr 3 do SIWZ), § 17 ust. 1 pkt 2): Prosimy o modyfikację zapisu i ustalenie, że kary umowne 
za nieterminowe usunięcie wad naliczane będą inaczej dla robót budowlanych – w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki, oraz inaczej dla 
dostaw – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 12 ust. 1 pkt 2), za każdy 
dzień zwłoki. 

6. Wzór umowy (zał. nr 3 do SIWZ), § 17 ust. 1 pkt 4)-6): Prosimy uzależnienie wysokości kary umownej od 
wynagrodzenie należnego podwykonawcy. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 13 
Prosimy o dokładne rozpisanie w punktach urządzeń, na które Wykonawca musi udzielić dwuletniej gwarancji. 
Zapis w umowie w § 15 pkt 1 ppkt 2 – sprzęt medyczny – niejasno określa, które sprzęty Zamawiający ma na myśli.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji i rękojmi  na dostarczone i zamontowane 
urządzenia (sprzęt medyczny) – na okres 24 miesięcy, tj. na asortyment wskazany w Załącznikach 2 i 2b do SIWZ 
(Zestawienie parametrów wymaganych dla sprzętu medycznego i Zestawienie parametrów wymaganych dla 
systemu integracji sali operacyjnej). 
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Pytanie 14 
W Rozdz. XVI pkt 3 akapit 1 i 3 SIWZ Zamawiający wskazał, że: „Cena    oferty    musi    zawierać    wszelkie    koszty    
niezbędne    do    zrealizowania  zamówienia wynikające  wprost  z  dokumentacji  projektowej,    jak  również  w  
niej  nie  ujęte  z  powodu  wad dokumentacji  projektowej wynikających  z  jej  niezgodności  z  zasadami wiedzy  
technicznej lub  stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia” oraz „Skutki    finansowe    
jakichkolwiek    wad    (błędów)    w    dokumentacji    projektowej    obciążają  wykonawcę zamówienia, a zatem 
musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym 
zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  
robót  jak  również  przyszłego  placu budowy”. Zwracamy uwagę, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający 
ustalił, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Tym samym Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy 
Pzp zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty. Mając na uwadze powyższe zapisy Zamawiający nie jest uprawiony do przerzucania 
na Wykonawców skutków nieopisania przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny i prawidłowy ponieważ 
uniemożliwia to sporządzenie prawidłowej oferty. Wskazać należy, że Krajowa Izba Odwoławcza zwracała już 
uwagę na naruszanie przez zamawiających przepisów ustawy przy działaniach analogicznych do działań 
Zamawiającego w tym postępowaniu. W wyroku z dnia 18 maja 2015 r., sygn. akt KIO 897/15 wskazano, że: „Zarzut 
naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy P.z.p. Art. 29 ust. 1 P.z.p. zobowiązuje zamawiającego do opisania przedmiotu 
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Istota tego przepisu 
sprowadza się więc do określenia przez zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak 
szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje. 
Obowiązkiem zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu 
niepewności wykonawców, co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące 
określenie przedmiotu zamówienia. Nie może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu 
zamówienia stwierdzenie, że wykonawca winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka”. Ponadto jak 
zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 2000 r. (sygn. III CKN 629/98),: „z brzmienia art. 
651 k.c. nie sposób wyprowadzić wniosku, iż wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku 
szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robót 
budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć 
odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek 
nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić 
inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja 
dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko 
o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej 
wiedzy z zakresu projektowania”. Powyższy wyrok SN ma również swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie KIO. 
Wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r., sygn. akt KIO 2649/11 podkreślono, iż: „Izba przychyliła się do stanowiska 
wyrażonego w wyroku KIO z dnia 23 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1698/10, iż: "nawet złożenie oświadczenia 
o prawidłowości i kompletności przekazanej dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji 
dotyczy merytorycznej kontroli projektu przez wykonawcę oraz że zgłoszenie uwag czy wad ograniczone być może 
jakimś czasookresem. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, że jakieś usterki nie zostaną przez kogokolwiek zauważane 
na etapie sprawdzania projektu i ujawnią się dopiero na etapie jego realizacji. Tym bardziej nie można uznać, iż nie 
zgłoszenie jakiś uwag traktowane może być jako działanie zawinione ze strony Wykonawcy"(...). Zatem Krajowa 
Izba Odwoławcza nakazuje Zamawiającemu dokonanie modyfikacji postanowień specyfikacji w punkcie 1.13 SIWZ 
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w sposób odpowiadający wskazówkom zawartym w przywoływanym przez strony wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
27 marca 2000 r., sygn. akt III CKN 629/98, iż sprawdzenie dostarczonej dokumentacji projektowej ma odnosić się 
do sprawdzenia jej kompletności, czy jest zatwierdzona ona przez właściwe organy i czy nie zawiera błędów lub 
wad dających się wykryć przy zachowaniu należytej staranności oraz nieograniczanie na zgłoszenie wykrytych 
błędów żadnym czasookresem (np. terminem składania ofert). Zamawiający powinien dokonać modyfikacji SIWZ 
poprzez chociażby wykreślenie oświadczeń, które wskazywałyby na konieczność zapoznania się z niedookreślonym 
katalogiem dokumentów bądź też weryfikacji prawidłowości przekazanej dokumentacji projektowej”. Mając na 
uwadze powyższe w sposób bezsprzeczny zapisy SIWZ ustanowione przez Zamawiającego są niezgodne z 
przepisami ustawy. Aby doprowadzić do zgodności prowadzonego obecnie postępowania z przepisami Pzp 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów Rozdz. XVI pkt 3 akapit 1 i 3 SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 15 
W Rodz. VII ust. 2 pkt 4 lit. b) Zamawiający wskazał, że: „Wykonawca powinien wykazać, iż:(...) dysponuje osobami, 
które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, tj.:(...) kierownikiem robót instalacyjnych w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  
wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez ograniczeń,  z  minimum  5  letnim  doświadczeniem  od  dnia  nadania  
uprawnień, o udokumentowanym  doświadczeniu  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  budowlanych w zakresie  
sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych  i  kanalizacyjnych  na  m.in.  
dwóch  budowach  (nadbudowach, rozbudowach  lub  przebudowach)  obiektów  (w  tym  co  najmniej  jednego  
bloku operacyjnego z minimum 2 salami operacyjnymi)  należących do klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji  Obiektów  
Budowlanych,  tj.  budynki  szpitali  i  zakładów  opieki  medycznej, o powierzchni  i  kubaturze  odpowiednio  nie  
mniejszej  niż  500  m 2   i  2000  m 3   każdy, o wartości  każdej  z  robót  wynoszącej  co  najmniej  5 000  000  zł  
brutto,  na  każdej  ze wskazanych  budów  przez  minimum  6  miesięcy  włącznie  z odbiorem  końcowym i 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie 
poprzez udokumentowane doświadczenie i czy wymaga w ramach prowadzonego postępowania przedłożenia 
dokumentów dotyczących doświadczenie personelu? Wskazać należy, że zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane, mając na 
uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw 
wykluczenia może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem, informacja z 
Krajowego Rejestru Karnego, wyciąg z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, lub, w przypadku jego 
braku, równoważny dokument wykazujący brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny, a potwierdzeniem, 
że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, może 
być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, a także mając na uwadze 
aktualność tych dokumentów oraz potrzebę zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w przypadku zamówień 
wymagających tych informacji, związanych z nimi lub je zawierających, w sposób określony w przepisach o 
ochronie informacji niejawnych. W odniesieniu zaś do osób kierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z §2 ust. 4 pkt 10 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 
zamawiający może żądać następujących dokumentów: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
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zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Mając na uwadze powyższe Zamawiający 
w odniesieniu do osób uprawniony jest do żądania jedynie wykazu osób bez jakichkolwiek dokumentów 
potwierdzających oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie. W rozdziale VII pkt. 2 ppkt.3) Zamawiający zastrzegł, iż 
Wykonawca w sytuacji powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego lub w przypadku oferty wspólnej 
składanej zgodnie z zasadami art. 23 ustawy (konsorcjum) wymaga, by co najmniej jeden podmiot wykazał się 
doświadczeniem. Zwracamy się do Zamawiającego o złagodzenie warunków i wykreślenie  powyższego  zapisu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na w. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 16 
W rozdziale VII pkt 2.4.d i 2.4.e Zamawiający wymaga dysponowania „specjalistami z minimum 3 letnim 
doświadczeniem”. Prosimy o informacje czy wystarczające będzie poświadczenia, że dana osoba zatrudniona była 
minimum 3 lata w firmie przy kierowaniu lub nadzorze montażu sprzętu medycznego oraz  że dana osoba 
zatrudniona była minimum 3 lata w firmie przy montażu, instalacji i uruchomieniu przynajmniej jednego 
kompleksowego systemu integracji medycznej bloku operacyjnego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż ww. doświadczenie będzie wystarczające do spełnienia przedmiotowego warunku. 
 
Pytanie 17 
Wskazana we wzorze umowy wartość zabezpieczenia OC „  z sumą gwarancyjną nie mniejsza niż 10 000 000 PLN” 
paragraf 20 pkt. 1, natomiast w SIWZ  rozdział XVIII pkt 1  podpunkt 4 jest zapis: „kopię polisy OC – ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość 
umowy”. W rozdziale VII pkt 2. Widnieje zapis : „posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 
PLN. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić ten warunek wspólnie;” Proszę o 
sprostowanie, jaka kwota zabezpieczenia OC ma obowiązywać.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN.  
Mając na uwadze powyższe, rozdz. XVIII ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: kopię polisy OC – ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 
zgodnym z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 PLN. 
 
Pytanie 18 
W ramach wzoru umowy mamy wymóg : ubezpieczenia OC z sumą gwarancyjną 10mln PLN na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe, czy ma ona obowiązywać przez cały okres realizacji umowy, czy chodzi o polisę ważną 
przez cały okres realizacji? paragraf 20 pkt. 1 wzoru umowy. Proszę o doprecyzowanie. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż za zakończenie realizacji zamówienia uznaje się dokonanie końcowego odbioru 
przedmiotu umowy bez istotnych uwag Zamawiającego, potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie z § 9 ust. 3 wzoru umowy.  
 
Pytanie 19 
1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu 
historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o 
czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót 
nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane 
instalacje podziemne, a w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i 
stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania ich przebudowy lub naprawy 
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosowemu 
wydłużeniu. 

4. SIWZ, rozdz. XVI pkt 3: Prosimy o zmianę zapisu i ustalenie,  iż w przypadku błędów w dokumentacji 
projektowej, wszelkie koszty prac projektowych związanych z doprowadzeniem dokumentacji do stanu 
umożliwiającego właściwą realizację robót przez wykonawcę, zostaną pokryte przez Zamawiającego. Ponadto 
prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów zmian 
projektowych w związku ze zmianami w zakresie realizacji przedmiotu umowy wskazanymi przez 
Zamawiającego lub jego przedstawicieli. 

5. Wzór umowy (zał. nr 3 do SIWZ), § 12 ust. 2: Prosimy o zmianę zapisu i ustalenie,  iż w przypadku błędów w 
dokumentacji projektowej, wszelkie koszty prac projektowych związanych z doprowadzeniem dokumentacji 
do stanu umożliwiającego właściwą realizację robót przez wykonawcę, zostaną pokryte przez Zamawiającego. 
Ponadto prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów 
zmian projektowych w związku ze zmianami w zakresie realizacji przedmiotu umowy wskazanymi przez 
Zamawiającego lub jego przedstawicieli. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż kwestie dotyczące realizacji zamówienia zostały uregulowane w SIWZ i wzorze umowy 
(Załącznik nr 3 do SIWZ). Natomiast zgodnie z § 23 ust. 3 wzoru umowy, w sprawach nieuregulowanych umową 
będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawy Prawo budowlane. 
 
Pytanie 20 
Prosimy o informację jaki budżet Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację inwestycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, 
bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy.  
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Pytanie 21 
Wzór umowy (zał. nr 3 do SIWZ), § 7 ust. 3: Prosimy o zmianę zapisu poprzez ustanowienie, iż pobór mediów 
będzie rozliczony na podstawie zamontowanych przez wykonawcę podliczników według wskazań i stawek 
odpowiednich dostawców mediów. Rozliczenie mediów w obecnym brzmieniu wskazanym we wzorze umowy nie 
znajduje odzwierciedlenia z rzeczywistymi kosztami wynikającymi z faktycznego zużycia tych mediów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 22 
Wzór umowy (zał. nr 3 do SIWZ), § 13 ust. 4: Prosimy o zmianę zapisu i ustalenie, że wykonawca będzie 
uprawniony do wystawiania faktur częściowych co najmniej raz w miesiącu, na podstawie  procentowego 
zaawansowania robót danego etapu określonego w Harmonogramie. Określenie  procentowego zaawansowania 
nastąpi w drodze odbioru częściowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 23 
Wzór umowy (zał. nr 3 do SIWZ), § 15 ust. 8: Dostępność części zamiennych sprzętu medycznego ustalana jest 
przez producentów urządzeń. W związku z czym Wykonawca, niebędący producentem/dystrybutorem sprzętu 
medycznego, nie ma wpływu na jego ustalenie. Prosimy o wykreślenie lub modyfikację zapisu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 24 
Wzór umowy (zał. nr 3 do SIWZ), § 19 ust. 1: Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących przedłużenia okresu 
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia usunięcia wad w okresie rękojmi, 
odpowiednio o 30 i 15 dni. Wedle obecnie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie ma podstaw 
prawnych do wymagania wydłużenia w/w okresów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy rozdziału IX pkt 1 ppkt 1 c) SIWZ Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w punktu poprzez dodanie 
sformułowania (jeśli dotyczy). Niektóre pozycje sprzętu medycznego w przedmiocie zamówienia należą do I klasy 
wyrobów medycznych, dla których nie jest wymagane posiadanie certyfikatu zgodności jednostki notyfikującej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż nie będzie wymagał certyfikatu zgodności jednostki notyfikującej dla sprzętu 
medycznego należącego do I klasy wyrobów medycznych. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy §15 ust. 6 pkt 3 wzoru umowy Wnosimy o wykreślenie ww. zapisu. 
Przedmiot umowy nie może być w swobodny sposób zastąpiony przy użyciu „urządzenia zastępczego”, gdyż jako 
wyrób trwale przymocowany, będzie indywidualnie dopasowywany do potrzeb użytkownika i warunków 
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panujących w miejscu ich używania. Z uwagi na to pozostawienie w umowie zapisu o możliwości jego zastąpienia 
na czas naprawy innym urządzeniem, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje SIWZ poprzez zmianę § 15 ust. 6 pkt 3 wzoru umowy, który otrzymuje 
brzmienie: na czas naprawy trwający dłużej niż 7 dni roboczych, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o nie 
gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat – nie dotyczy sprzętu medycznego wskazanego 
w Załączniku nr 2 do SIWZ (Zestawienie parametrów wymaganych dla sprzętu medycznego). 
 
Pytanie 27 
Dotyczy §15 ust. 6 pkt 5 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w pkt na następujący: 
„5) wymieni urządzenie (sprzęt medyczny) na nowe, o nie gorszych parametrach, w okresie gwarancji, w przypadku 
wystąpienia pięciu istotnych awarii uniemożliwiających pracę urządzenia oraz niemożności dokonania naprawy w 
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia awarii (…)” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 28 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zmieni zasady oceny ofert i zmniejszy kryterium oceny ofert za parametry 
techniczno-użytkowe do 1%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Zamawiający informuje, iż wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły po 13 września 2017 r., pozostawia 
bez rozpoznania, na podstawie art. 38 ust. 1a Ustawy. 


