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Uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego 
w  trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie robót budowlanych polegających na bieżących remontach oraz modernizacjach w 
pomieszczeniach Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu , ul. Polna 33   
 
 
                      WYJAŚNIENIE   TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  NR 4      
     ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT                       
 
 

W  związku z prośbą dotyczącą  specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożoną przez Wykonawcę,  Zamawiający, Ginekologiczno - 
Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U z 2019 r. poz. 1843) udziela  wyjaśnień, jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje 
zmian SIWZ: 

 
…zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu pkt. 3.2 rozdział VIII  SIWZ : „Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczony wyrób medyczny jakim jest instalacja gazów medycznych odpowiada określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym ISO 13485 lub inny dokument potwierdzający odpowiednie stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości”. 
Dokument ten składany jest na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom  Zamawiającego. W przedmiarze brak pozycji 
dotyczącej gazów medycznych, zatem bezzasadne jest wymaganie dokumentu potwierdzającego, iż zakres robót związany z gazami medycznymi  jest 
zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  usuwa  powyższy zapis, tym samym zapis pkt. 3.2 rozdział VIII  SIWZ  otrzymuje brzmienie: 
 

3. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom  Zamawiającego, przed udzieleniem zamówienia Zamawiający  
wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie  następujących 
dokumentów: 

3.1 Dokumenty techniczne  tj. karty katalogowe, certyfikaty, atesty  potwierdzające, że zaproponowane przez wykonawcę materiały spełniają 
parametry wymagane przez Zamawiającego . Powyższe dokumenty będą dotyczyły następujących materiałów: wykładziny PCV, klej do wykładzin, 
masa samopoziomująca, tapety z włókna szklanego, farby, farba z żywicy epoksydowej, środki gruntujące, okna, drzwi aluminiowe, drzwi techniczne, 
drzwi płycinowe, panele ze stali nierdzewnej. 
 

Powyższa zmiana zostaje uwzględniona  w załączniku nr 2 do SIWZ - Oświadczeniu o  braku podstaw do wykluczenia  i spełnianiu warunków w 
postepowaniu. 

 
W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , Zamawiający  na podstawie zapisu art. 12a i art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – przedłuża termin składania ofert do dnia 22.09.2020 roku, do godziny 09:00. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 22.09.2020 roku, o godzinie 09:30. Wykonawca składając ofertę będzie nią związany przez okres 30 dni od dnia składania ofert. 
 
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający w dniu dzisiejszym  zamieszcza zmianę treści 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
   
 

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego.  
 
 

Załączniki: 
Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia  i spełnianiu warunków w postępowaniu - Załącznik  Nr  2 do SIWZ  po zmianach.  
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