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SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 
 
 

Toszek, 07.08.2020 r. 
 
 
dotyczy: postępowania nr 13/PN/DEG/AC/2020 „Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu 
w budynku „Ł” oraz budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w budynku „S” 

 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 
 
 
1) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert (podstawa prawna art. 38 ust. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych):  
 
termin składania ofert 17.08.2020 r. godz. 9.00 
termin otwarcia ofert 17.08.2020 r. godz. 9.15  
 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji: 
 

 rozdz. VII pkt 2 i 4 SIWZ: 
2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 
(...) 
najpóźniej do dnia 17.08.2020 r. godz. 09.00 
 
4. Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem „Wadium - 13/PN/DEG/AC/2020” 
Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek  Zamawiającego w banku:  
 
Bank Śląski BSK I O/Gliwice nr rachunku  96 1050 1285 1000 0002 0310 0144.  
 
Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto 
Zamawiającego najpóźniej do dnia 17.08.2020 r. godz. 09.00 
 

 rozdz. IX pkt 11 SIWZ: 
 

11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta będzie zaadresowana na adres 
poczty Zamawiającego podany w rozdziale I pkt 1, oraz będzie posiadać oznaczenie: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

OFERTA PRZETARGOWA  NA: 
Przetarg nieograniczony 13/PN/DEG/AC/2020 

 

„Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu w budynku „Ł” oraz 

budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w budynku „S” 
 

Nie otwierać przed dniem 17.08.2020 r. do godz. 9:15. 
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 rozdz. X pkt 1 i 4 SIWZ: 
 

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć  
w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w budynku administracji – sekretariat 
Dyrektora Naczelnego nie później niż w terminie do 17.08.2020 r. do godz. 9.00 
 
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie – w sali konferencyjnej  
w budynku administracji szpitala w dniu 17.08.2020 r. o godz. 9.15 

 
2) zmianie ulegają zapisy SIWZ  w rozdz. XII pkt 1 i 2 oraz formularza OFERTA (zał. nr 1 do SIWZ 

str. 1/3 i 2/3) zmienia się pkt. 2 oraz się dodaje pkt. 3. 

W związku z powyższym zapisy specyfikacji otrzymują następującą formę: 
 

ROZDZIAŁ  XII 
Kryteria oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert: 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: 

 cena brutto za realizację zamówienia - 60 % 
 termin udzielonej gwarancji na urządzenia dźwigowe (min. 24 miesięcy, max. 48   

miesięcy)  - 40 % 

2. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium: 
1) Cena brutto za realizację zamówienia – waga 60 % 
 
Sposób obliczenia: 

CN 
C =                x WC  gdzie:  

COB 
      C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę   
      CN - najniższa cena proponowana przez Wykonawców   
      COB - cena badanej oferty  
      WC - wartość wagowa 60 %  
 

2) termin udzielonej gwarancji na urządzenia dźwigowe (min. 24 miesięcy, max. 48   
     miesięcy) – waga 40% 

 
        Sposób liczenia: 

GOB  
G =                x WG     gdzie: 

Gmax 
 
      G - ilość punktów otrzymanych za proponowany termin gwarancji  
      GOB – termin gwarancji badanej oferty  
      Gmax  - maksymalny termin gwarancji proponowany przez Wykonawców  
      WG - wartość wagowa 40 % 
 
     Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert przyjęty     
     będzie maksymalny termin tj. 48 miesięcy. 

W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji krótszy niż 24 miesięcy -  oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji  na 
przedmiot zamówienia – Zamawiający przyjmie minimalną ilość 24 miesięcy. 
 
(…) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 1/3 
 

O F E R T A  
 

1. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na urządzenia dźwigowe na okres ............. 

miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 24 miesiące) 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 2/3 
 

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na roboty budowlane na okres ............. 

miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy, max. 120 miesięcy) od daty końcowego odbioru 

przedmiotu zamówienia. 
(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 36 miesięcy) 

 
(…) 
 

3) Rozdział II pkt. 2 – zostaje dodany następujący zapis: 
Dźwig powiewni posiadać moduł zjazdu pożarowego, który po wykonaniu zostanie podłączony do 
istniejącej sygnalizacji pożarowej w Szpitalu. Koszt podłączenia ponosi Szpital. 
 

4) Rozdział II pkt. 3, załącznik nr 1 do SIWZ str. 2/3 pkt. 3 oraz Projekt Umowy § 7 pkt. 1 – zostaje 
zmieniony termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: 
- Roboty budowlane: do 30.11.2020 r.  
- Dostawa i montaż dźwigu: do 30.11.2020 r.  
- Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności – 48 miesięcy od dnia uruchomienia i 

odbioru dźwigu w budynku „S” oraz budynku „Ł” 
 

5) Projekt Umowy § 17 ust 1 – zostaje wykreśłone zdanie drugie 

§ 17 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. Za działanie Siły wyższej strony nie będą uznawały 
istniejącego w dniu zawarcia umowy stanu epidemii, jak również stanu zagrożenia 
epidemicznego wywołanego wirusem SARS-COV-2. 

 
6) Załącznik nr 11 do SIWZ – dodane zostają pozycje oraz zapis pod tabelą 
 

PROPONOWANY DŹWIG DO ZAMONTOWANIA 
– WYMIANA NA FABRYCZNIE NOWY 

DŹWIG OSOBOWY Q = 500 kg lub 6 osób 

DANE PODSTAWOWE 

Dźwig fabrycznie nowy TAK 
Typ dźwigu ................ 
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Producent ................ 
Udźwig/pojemność 500 kg/6 osób 
…  
Wymiary szybu windowego 2 ,25 m x 2,25 m 
Głębokość podszybia 1,36 m 
 
Dźwig powinien posiadać moduł zjazdu pożarowego, który po wykonaniu prac budowlanych 
zostanie podłączony do istniejącej sygnalizacji pożarowej w szpitalu. Koszt podłączenia ponosi 
Szpital. 
 
 

 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.  
 
 

Z poważaniem: 
 

       Dyrektor  
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego 

inż. Erwin Janysek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od dnia 07.08.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest 
zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


