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WSZYSCY 
 

 
dot.: zmiany treści siwz  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dobudowę, rozbudowę, przebudowę budynku 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. 

 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, w wyniku 
odpowiedzi na pytania z dnia 19.03.2018 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia poprzez jego doprecyzowanie i uszczegółowienie, w szczególności 
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do siwz, przez dodanie 
odpowiednich opisów, rysunków i tabel, stanowiących załączniki do niniejszego pisma tj.: 
„Parametry PEC Geotermia Podhalańska”, „Rysunek pal żelbetowy”, „Zestawienie stali 
zbrojeniowej”, „Dokumentacja geologiczna”, „Winda osobowa”, „Zabezpieczenia 
i odbojnicoporęcze” „Technologia tabela XIV”, „Parametry wykładziny”. 
 
Dodatkowo w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia stałego, 
dotyczącego opisu lampy operacyjnej, określonej szczegółowo w dokumentacji 
projektowej, stanowiącej załącznik nr 1, wymóg zainstalowania wyspecyfikowanej 
kamery w pkt 20-21 w specyfikacjach technicznych pn. „ST Kolumny i panele ścienne – 
załącznik nr 4”, str. 13, dotyczy tylko jednej lampy operacyjnej, pozostałe dwie lampy 
operacyjne mają mieć jedynie możliwość zainstalowania kamery w przyszłości. 
Zmieniona „tabela nr 5 Specyfikacja techniczna dwuczaszowej sufitowej lampy 
operacyjnej z wysięgnikiem na monitor 26”- w załączeniu pn. „Technologia tabela V”. 
 
Ponadto:  
 
- Punkt 3.9. siwz otrzymuje brzmienie:  
 
9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji 
nie może być krótszy niż 36 miesięcy.  
Natomiast na wyposażenie stałe, o którym mowa w pkt 3.3.10 siwz Wykonawca 
zobowiązany jest udzielić min. 24 miesięcy gwarancji. Zamawiający wymaga, by 
Wykonawca w okresie gwarancji wykonywał nieodpłatnie niezbędne przeglądy  
techniczne sprzętu medycznego, określonego w pkt 3.3.10 siwz z częstotliwością 
zalecaną przez producenta. Oferta ponadto powinna zawierać informacje na temat 
możliwości serwisowania sprzętu medycznego, w tym wykaz podmiotów upoważnionych 
przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności 
serwisowych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.  
Ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonywał 
nieodpłatnie niezbędne przeglądy  techniczne i konserwacje wynikające z instrukcji 
zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź 
wymaganiami ich producentów oraz usuwania usterek powstałych i zgłoszonych 
w okresie gwarancji (szczegółowo opisane w projekcie umowy), w szczególności  
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (centrale wentylacyjne, nawilżacze 



 
 
 

 
 

powietrza i agregat wody lodowej, z częstotliwością 2 razy w roku, obejmujące wymianę 
filtrów), zapewniając ciągłość ich funkcji. 
 
- Punkt 8 ppkt 3 i 4  siwz otrzymuje brzmienie: 
 
3. Wadium przetargowe w  pieniądzu  należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 

w PKO BANK POLSKI S.A. nr 24 1020 3453 0000 8802 0141 8961. Wadium winno 
znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 
29.03.2018 r. godz. 9.30.  

Wskazanym jest kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji 
dołączyć do oferty. 

 
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału , 

najpóźniej w terminie składania ofert tj. 29.03.2018 r. godz. 9.30 w siedzibie 
zamawiającego w Sekretariacie (pok. nr 03 niski parter budynku).  

UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty.  
     
Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za wniesione 

prawidłowo. 
 
 
- W projekcie umowy § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
3. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis 
gwarancyjny urządzeń, o których mowa w  ust. 2 lit. b oraz zamontowanych elementów, 
urządzeń i wyposażenia, w tym urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ( centrale 
wentylacyjne, nawilżacze powietrza i agregat wody lodowej), a także autoryzowany 
serwis eksploatacyjny na warunkach oferty i kart gwarancyjnych, w tym w szczególności: 
wymagane przez Wytwórcę wszelkie przeglądy techniczne i konserwacje (obejmujące 
konieczną wymianę części eksploatacyjnych, takich jak filtry  i inne części, które mają 
wpływ na ich niezawodne funkcjonowanie), celem zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej 
pracy urządzeń określonych w ust. 2 lit. b i pozostałych elementów, urządzeń 
i wyposażenia, w tym urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych,  objętych 
przedmiotem umowy. Przeglądy winny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami lub 
wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach 
eksploatacji i innych dokumentach, bądź  okresach wymaganych obowiązującymi 
przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż w zakresie urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych nie rzadziej niż 2 razy w roku. Wykonanie prac serwisowych 
Wykonawca będzie potwierdzał dokonując wpisów we właściwej dokumentacji 
eksploatacyjnej urządzeń, zgodnie z wymogami wytwórcy i obowiązującym stanem 
prawnym, z zastrzeżeniem, iż odnośnie urządzeń, o których mowa w ust. 2 lit. b każda 
czynność będzie odnotowana w paszporcie technicznym danego urządzenia. 
 
Zgodnie z art. 12 a ust. 2 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
dnia 29.03.2018 r. godz. 09:30. Termin otwarcia 29.03.2018 r.  godz. 09:45 (pkt 
16 i 17 siwz). 

  
Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian. 
 

Zastępca Dyrektora  

Ds. Pielęgniarstwa i Administracji 

mgr Helena Brzozowska 
 
 


