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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 11.05.2016 r. 

 
znak sprawy: ZP/220/27/16 
 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 I MODYFIKACJA SIWZ NR 2 
 
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. VII. 1.2.: czy wymagane doświadczenie dotyczy dwóch projektów 
budynków szpitalnych, z których jeden musi spełniać wymagania pow. użytkowej 5000 m2 obejmującego 
blok / bloki operacyjne, a drugi nie musi spełniać tych wymogów tzn. jedynym wymogiem jest, żeby to był 
budynek szpitala i nie ma tutaj żadnych ograniczeń co do wielkości i funkcji?  
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający może zweryfikować wymaganie pow. użytkowej 5000 m2  (pkt.1.2.)? W pkt.1.3. mowa 
jest o pow. całkowitej. Kłopot polega na braku spójności przepisów mówiących o zasadach obliczania pow. 
użytkowej (np. do pow. użytkowej nie wlicza się pow. komunikacji, pomieszczeń pomocniczych, 
technicznych, garażów podziemnych itp.). Może się okazać, że powierzchnia użytkowa została policzona w 
inny sposób, stąd mogą wynikać różnice nawet powyżej 50%. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie będzie weryfikował wymagań. Natomiast informuje, iż do pow. użytkowej nie należy 
wliczać powierzchni garaży podziemnych. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy projektanci wymienieni w pkt. VII  1.3. muszą mieć doświadczenie w ostatnich 3 latach, w ostatnich 5 
latach, w ostatnich 10 latach, czy w ogóle chodzi o doświadczenie w wykonaniu wskazanego projektu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 4: 
W pkt. VII 1.3.b) Zamawiający wymaga osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności technologii medycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu 
pełnobranżowych projektów obiektów medycznych, nigdy nie spotkaliśmy się z takim rodzajem uprawnień 
ani w teorii (nie wymienia ich Prawo budowlane), ani w praktyce. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla w całości pkt. VII ppkt. 1.3. lit. b). 
 
Pytanie nr 5: 
Czy w pkt. VII 1.3.g) Zamawiający wymienia 6 projektantów sprawdzających z identycznymi 
uprawnieniami i takim samym doświadczeniem jak wymienieni w punktach powyższych? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie nr 6: 
W rozdziale VII punkt 1.3. lit b) jest wymóg dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności technologii medycznych. O jakie uprawnienia chodzi? Z 
mojej wiedzy wynika, że nie są wydawane uprawnienia budowlane w takiej specjalności. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla w całości pkt. VII ppkt. 1.3. lit. b). 
 
Dodatkowe zapisy: 
Zamawiający dokona modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym 
zakresie: 
 
1. Zamawiający wykreśla w całości z SIWZ Rozdział I pkt. VII ppkt. 1.3. i w to miejsce wprowadza 
Rozdział I pkt. VII ppkt. 1.3. w nowym brzmieniu: 
„1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  
zamówienia -w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował 
osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) w następujących specjalnościach:  
a) co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadającą co najmniej 10 lat 
doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej dwóch 
projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały decyzje o pozwoleniu na budowę, których 
przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku szpitala z blokiem operacyjnym o 
pow. całkowitej co najmniej 5.000 m² 
b) co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 5 lat 
doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym opracowanie przynajmniej 
dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały pozwolenie na budowę  
c) co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń posiadającą co najmniej 5 
lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym opracowanie 
przynajmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały pozwolenie na budowę  
d) co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, bez ograniczeń posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w 
opracowywaniu projektów budowlanych, w tym opracowanie przynajmniej dwóch projektów budowlano-
wykonawczych, które uzyskały pozwolenie na budowę  
e) co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności branży drogowej, bez ograniczeń  
f) co najmniej sześcioma osobami uczestniczącymi w realizacji zamówienia w zakresie sprawdzenia 
projektu architektoniczno-budowlanego, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub będącymi rzeczoznawcami budowlanymi, posiadającymi 
doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające doświadczeniu zawodowemu projektanta 
opracowującego sprawdzaną część projektu, określonymi powyżej w ppkt 1.3 lit. a, b, c, d, e) 
Wykonawca może wykazać, że będzie dysponował mniejszą ilością osób wyłącznie w przypadku, gdy 
jedna osoba będzie posiadała uprawnienia budowlane w kilku specjalnościach spośród wymienionych w 
ppkt 1.3. 
UWAGA: 
Lata doświadczenia zawodowego liczone są od dnia uzyskania wymaganych uprawnień projektowych.”  
 
2. Zamawiający wykreśla w całości załącznik nr 5 do formularza oferty i w to miejsce wprowadza 
załącznik nr 5 do formularza oferty w nowym brzmieniu. Nowy załącznik stanowi załącznik do niniejszego 
wyjaśnienia. 
 
Zamawiający niniejszym pismem wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na 
dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym Zamawiający przedłuża termin 
składania i otwarcia ofert: 
- składanie ofert do 03-06-2016 r. do godz. 09.30, 

- otwarcie ofert: 03-06-2016 r. o godz. 10.00. 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 

          Z poważaniem 
 


