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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 26-04-2017 r. 

Znak sprawy: ZP/220/28/17 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbudowy i budowy 
budynku Ośrodka Dializ na terenie SPSK-2 dla potrzeb medycyny transplantacyjnej. 
 
 

                                   MODYFIKACJA SIWZ NR 2 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym 
Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ. 
 
 
1. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału I pkt. XVI wykreśla w całości opis kryterium 3 (okres 

gwarancji) i w to miejsce wprowadza zmodyfikowany opis kryterium 3 (okres gwarancji), 
który brzmi: 

„Kryterium 3 (okres gwarancji) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 
Okres gwarancji  = [(Gn : Gb) x 10% x 100] 
Gdzie: 
Gn – najkrótszy termin gwarancji  
Gb – okres gwarancji badanej oferty  
 

Uwaga: Okres gwarancji powinien wynosić nie mniej niż 36 miesięcy oraz nie więcej niż 
60 miesięcy. Oferty, których okres gwarancji będzie krótszy niż 36 miesięcy będą 
podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 SIWZ. Oferty, których okres 
gwarancji będzie dłuższy niż 60 miesięcy otrzymają ilość punktów jak za okres 
gwarancji wynoszący 60 miesięcy.” 

 

2. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału II wykreśla w całości Opis przedmiotu zamówienia i w to 
miejsce wprowadza zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia w nowym brzmieniu, 
który stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji. 
 

3. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału III wykreśla w całości § 2 i w to miejsce wprowadza 
zmodyfikowany § 2, który brzmi: 

„§ 2 

1. Zakres robót stanowiących przedmiot  umowy określa: 
a) Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale II SIWZ stanowiącej integralną część 
umowy  
b) projekt budowlany odpowiadający wymaganiom projektu wykonawczego, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż, zwane w dalszej części 
umowy dokumentacją projektową 

c) wykaz urządzeń aktywnych.” 
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4. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału III wykreśla w całości § 22 ust. 1 i w to miejsce 
wprowadza zmodyfikowany § 22 ust. 1, który brzmi: 

„§ 22 

1. Wykonawca udziela gwarancji na całość wykonanych robót na okres …. (min. 36)  
miesięcy  licząc od dnia końcowego odbioru bez zastrzeżeń wszystkich robót 
stanowiących przedmiot umowy.” 

 
5. Zamawiający wykreśla w całości Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz Oferty) i w to miejsce 

wprowadza zmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ (Formularz Oferty) w nowym 
brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji. 

 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą modyfikację podczas sporządzania i 
składania ofert. 

   
Z poważaniem  


