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SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 
 
 

Toszek, 24.08.2020 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.  
 
Postępowanie zostanie podzielone na części. W związku z tym, zmianie ulegają następujące zapisy 
SIWZ: 
 
 SIWZ SPIS TREŚCI, Załączniki do SIWZ, tir. 1, 2: 

 
- Formularz Oferta w zakresie pakietów I-II – zał. nr 1 SIWZ  
- Formularze cenowe w zakresie pakietów I-II – zał. nr 2/I – 2/II do SIWZ 

 
 SIWZ rozdz. II pkt. 1, 2, 5, 6, 7: 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane  
 

Przedmiot zamówienia obejmuje „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”. 
Postepowanie jest prowadzone z podziałem na dwa pakiety: 
 

Pakiet I 

Budowa szybu zewnętrznego windy na oddziale Psychiatrycznym 
Sądowym Odwykowym VII 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane  
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
CPV 45262520-2 Roboty murowe 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 

Pakiet II 
Dostawa i montaż dźwigów w budynkach „Ł” i „S” Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku 
CPV 45313100-5 Instalowanie wind  

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Pakiet I - Budowa szybu zewnętrznego windy na oddziale Psychiatrycznym Sądowym 
Odwykowym VII 

 
Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu I obejmuje: 
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 roboty budowlane polegające na przebudowie budynku „S” wraz z budową szybu windy przy 
budynku Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Szczegółowy zakres robót znajduje się w 
przedmiarach robót, wraz z dokumentacją techniczną, które stanowią załączniki nr 8, 9, 10 do 
niniejszej specyfikacji. 

 
Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu I należy wykonać: 

 w oparciu o załączony Przedmiar robót: 
„Przebudowa budynku „S” wraz z budową szybu windy przy budynku Szpitala Psychiatrycznego 
w Toszku” – zał. nr 8 do SIWZ  

 w oparciu o załączony projekt: 
Projekt budowlany szybu windy przy budynku „S” Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – 
zał. nr 9 do SIWZ 

 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych projektu budowlanego 
przebudowy budynku „S” wraz z budową szybu windy przy budynku Szpitala 
Psychiatrycznego w Toszku – zał. nr 10 do SIWZ  

 zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji 
 

2.2. Dostawa i montaż dźwigów w budynkach „Ł” i „S” Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 

Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu II obejmuje: 
 
 dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z serwisem technicznym i utrzymaniem windy  

w sprawności w budynku „Ł”. Szczegółowy opis w załaczniku nr 11 do niniejszej specyfikacji. 
 wszystkie wymagane roboty elektryczne, instalacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji 

technicznej niezbędnej do wymiany urządzenia windy w budynku „Ł”. Szczegółowy opis w 
załaczniku nr 11 do niniejszej specyfikacji. 

 dostawę i montaż dźwigu osobowego wraz z serwisem technicznym i utrzymaniem windy  
w sprawności w budynku „S”. Szczegółowy opis poniżej. 

 
(…) 
 
Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu II należy wykonać: 
 zgodnie z opisem dźwigu w pawilonie szpitalnym „Ł” – zał. nr 11 do SIWZ 
 zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji 

 

5. Wymagania wobec Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia – roboty budowlane 
(dotyczy pakietu I i II): 

 
(…) 

 
6. Wymagania wobec Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia – serwis techniczny 

(dotyczy pakietu II): 
 
(…) 

 
6.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na urządzenia dźwigowe na okres nie 

krótszy niż 24 miesiące, a nie dłuższy niż 48 miesięcy, zgodnie z pkt 2 w Ofercie. Szczegóły 
wzmiankowanej gwarancji będzie określać Karta Gwarancyjna, która zostanie dostarczona 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 

 
(…) 
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7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę (dotyczy pakietów I i II):  

 
 SIWZ rozdz. III pkt. 1: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
W zakresie ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną: 
min. 200 000,00 zł w przypadku złożenia oferty w zakresie pakietu I 
min. 300 000,00 zł w przypadku złożenia oferty w zakresie pakietu II 
W przypadku złożenia oferty w więcej niż jednym pakiecie należy odpowiednio dodać sumy 
gwarancyjne  

 
 SIWZ rozdz. V pkt. 1, 3: 
 
1. Dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą: 

c) Wypełniony szczegółowo Formularzy Cenowy – załączniki nr 2/I – 2/II do SIWZ (odpowiednio 
do zakresu składanej oferty – ilości pakietów); 

d) Kosztorysy ofertowe (odpowiednio do zakresu składanej oferty); 
 

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. 
c) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
odpowiednią do zakresu składanej oferty. 
 

 SIWZ rozdz. VII pkt. 2, 4: 
 

2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:  

16 390,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) łącznie dla 
wszystkich pakietów, tj. szczegółowo w rozbiciu na poszczególne pakiety: 
pakiet I –  6 305,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta pięć złotych 00/100) 
pakiet II –10 085,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)  

najpóźniej do dnia 27.08.2020 r. do godz. 9.00. 
 

4. Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem „Wadium - 13/PN/DEG/AC/2020 w zakresie pakietu 
……” Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek  Zamawiającego w banku:  

 
 SIWZ rozdz. IX pkt. 9: 
 

9. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
(…) 
9.2. Wypełniony szczegółowo Formularz Cenowy – załączniki nr 2/I – 2/II do SIWZ (odpowiednio 

do zakresu składanej oferty – ilości pakietów);  
9.3. Kosztorys ofertowy (odpowiednio do zakresu składanej oferty – ilości pakietów); 
 
 SIWZ rozdz. XI: 

ROZDZIAŁ XI 
Opis sposobu obliczania ceny 

 
1.  Wykonawca obliczy cenę oferty dodając wartości netto (bez VAT) poszczególnych elementów 

zamówienia, a następnie doda wartość VAT. Tak wyliczoną łączną wartość zamieści we formularzu 
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„Oferta”. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów.  

2.  Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp, poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
zawiadamiając 
o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli ta 
zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

3.  Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.” 

4.  Dotyczy pakietu I: 
4.1. Zamawiający przy robotach w budynku „S” przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, którego 

rodzaj definiuje art. 629 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.) jako wynagrodzenie ustalone na podstawie zestawienia planowanych prac i 
przewidywanych kosztów. 

4.2. Oferowaną cenę należy wyliczyć w oparciu o dane z rozdziału II specyfikacji w postaci 
sporządzonego kosztorysu ofertowego, który należy załączyć do Oferty. 

4.3. W przypadku różnic pomiędzy dokumentacją a przedmiarem do wyceny należy uwzględnić 
zakres robót ujęty w przedmiarze. 

4.4. Kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie pozycje załączonego przedmiaru robót oraz 
powinien podawać ceny jednostkowe robót (R,M,S). 

4.5. Wartość kosztorysowa winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 

4.6. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak 
również możliwości zmiany składników cenotwórczych, bez względu na zaistniałą w 
międzyczasie sytuację. 

4.7. Jeśli w kosztorysie zostanie pominięta lub nie wyceniona choćby jedna pozycja, oferta ta 
zostanie odrzucona. 

5.  Dotyczy pakietu II: 

1.1. Zamawiający przy robotach w budynku „Ł” przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Cena oferty 
powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie należy 
skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Ponadto w formularzu cenowym należy doliczyć wartość dostawy i montażu dźwigu w budynkach „Ł” i 
„S” oraz wartość serwisu technicznego na okres 48 miesięcy. 
 
 SIWZ rozdz. XII: 

ROZDZIAŁ  XII 
Kryteria oceny ofert 

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

 cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu - 60 % 
 termin udzielonej gwarancji w zakresie danego pakietu  - 40 % 

2. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium: 

1) Cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu – waga 60 % 
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Sposób obliczenia: 
CN 

C =                x WC  gdzie:  
COB 

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

2) termin udzielonej gwarancji w zakresie danego pakietu – waga 40% 
 
        Sposób liczenia: 

GOB  
G =                x WG     gdzie: 

Gmax 
 
      G - ilość punktów otrzymanych za proponowany termin gwarancji w zakresie danego pakietu 
      GOB – termin gwarancji badanej oferty w zakresie danego pakietu 
      Gmax  - maksymalny termin gwarancji proponowany przez Wykonawców w zakresie danego pakietu 
      WG - wartość wagowa 40 % 
 

W zakresie pakietu I: termin udzielone gwarancji na wykonaną robotę budowlaną (min. 36 miesięcy, 
max. 120 miesięcy). 

W zakresie pakietu II: termin udzielonej gwarancji na urządzenia dźwigowe (min. 24 miesiące, max. 
48 miesięcy). 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż: 120 miesięcy (pakiet I), 48 miesięcy 
(pakiet II) do oceny ofert przyjęty będzie maksymalny termin w zależności od złożonego pakietu. 

W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji krótszy niż: 36 miesięcy (pakiet I), 24 
miesięcy (pakiet II) -  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 miesięcy w zależności od złożonego 
pakietu. 

 
 SIWZ Formularz Oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ str. 1,2/5) pkt. 1, 2, 3 - zostają wykreślone 

poniżesz zapisy, w związku z tym numeracja ulega zmianie i zostaje skrócona do nr 11.  
 SIWZ Formularz Oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ str. 2/5) pkt. 4 – zostaje zmieniony  
 

O F E R T A  
1. Cena oferty: 

Cena wykonania zamówienia netto = .................................................................,- zł 

Należny podatek od towarów i usług wynoszący …........... % = ............................................. ,- zł 

Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia:  

......................................... ,- zł  /słownie: ..................................................................................../ 

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. 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) 
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3. 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) 

4. Termin realizacji zamówienia:  
Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia:  
 W zakresie pakietu I - Roboty budowlane: do 15.12.2020 r.  
 W zakresie pakietu II:  

 Dostawa i montaż dźwigu: do 15.12.2020 r.  
 Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności – 48 miesięcy od dnia uruchomienia i 

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

 SIWZ Formularzu Cenowym (Załącznik nr 2/I do SIWZ) 
 

Załącznik nr 2/I do SIWZ 
 

O F E R T A  
 

FORMULARZ CENOWY 
W zakresie pakietu I 

 

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość netto 
(zł) 

VAT 
(%) 

Wartość VAT 
(zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

1. 

Kosztorys ofertowy: „Przebudowa budynku „S” 
wraz z budową szybu windy przy budynku 
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku” 

(wynagrodzenia kosztorysowe) 

    

                                                                  RAZEM:     
 

 
 SIWZ Formularzu Cenowym (Załącznik nr 2/II do SIWZ) 

 
Załącznik nr 2/II do SIWZ 

 
O F E R T A  

 
FORMULARZ CENOWY 

W zakresie pakietu II 
 

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość netto 
(zł) 

VAT 
(%) 

Wartość VAT 
(zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

1. 

Dźwig Osobowy budynek „S” 

Fabrycznie nowy 

Rok produkcji: …………………………. 

Typ: ……………………………….….…. 

Producent: ……………………….….….. 

dostawa     

motaż     
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2. 

Serwis techniczny i utrzymanie windy w 
sprawności na okres 48 miesięcy od dnia 
uruchomienia i odbioru dźwigu  
w budynku „S” 

Wartość netto za 1 miesiąc: …………….. 

48 x 

…………….. 
= 

   

3. 

Dźwig Osobowy budynek „Ł” 

Fabrycznie nowy 

Rok produkcji: …………………………. 

Typ: ……………………………….….…. 

Producent: ……………………….….….. 

dostawa     

montaż     

4. 

Serwis techniczny i utrzymanie windy w 
sprawności na okres 48 miesięcy od dnia 
uruchomieniu i odbioru dźwigu  
w budynku „Ł” 

Wartość netto za 1 miesiąc: …………….. 

48 x 

…………….. 
= 

   

5. 
Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej 
do wymiany urzadzenia 

(wynagrodzenia ryczałtowe) 
    

6. 

Wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i 
instalacyjnych wymaganych do wymiany 
urządzenia windy  

(wynagrodzenia ryczałtowe) 

    

                                                                  RAZEM:     
 
 
 

 SIWZ Projekt Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) – modyfikacja zawiera podział Projektu 
Umowy na pakiety 

 
 
 
 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.  
 

Z poważaniem: 
 

       Dyrektor  
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego 

inż. Erwin Janysek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od dnia 24.08.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest 
zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


