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DZP.26.46.11.2020 

 
 

WYKONAWCY 
 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na 
,,Wykonywanie prac projektowych dla zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 
(nr sprawy 46/2020) 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie 
niniejszego postępowania przetargowego, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 
Pytanie nr 1: 
Wg SIWZ i załącznika nr 7 do SIWZ  referencje winny zostać wystawione nie wcześniej, niż 
3 miesiące przed terminem składania ofert. Czasowe ograniczenia ważności dokumentów 
do 3 miesięcy, dotyczą jedynie zaświadczeń o braku zaległości w opłacaniu składek 
na ubezpieczenia społeczne,  wydawanych przez ZUS i zaświadczeń o braku zaległości 
w płaceniu podatków, wydawanych przez urzędy skarbowe. Referencje wydawane 
są jednorazowo, kopiowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.                               
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 2: 
W związku z udostępnieniem koncepcji przebudowy i rozbudowy SOR, zaopiniowanej 
pozytywnie przez Konsultanta Krajowego w zakresie zgodności z RMZ, jak również, zgodnie 
z SIWZ, obowiązku wykonania koncepcji przez wybranego Wykonawcę, proszę 
o potwierdzeniem, że udostępniona koncepcja nie stanowi podstawy do wykonania 
przedmiotu zamówienia. Jeśli stanowi podstawę wykonania przedmiotu zamówienia np. 
w zakresie programowym, proszę o informację, czy Zamawiający posiada zgodę 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na lokalizację pomieszczeń 
przeznaczonych dla personelu poniżej poziomu terenu, a także odstępstwa od wymagań 
określonych w RMI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie oraz RMP i PS w sprawie lokalizacji stanowisk pracy, dla których 
wymagany jest  światła dziennego ( gabinetów badań, pokoi lekarzy, stanowiska rejestracji 
itp.), bez dostępu światła dziennego                                                                                                         
Odpowiedź: Udostępniona koncepcja przedstawia przykładowe rozwiązania funkcjonalne 
oraz program zaakceptowany przez Zamawiającego.  Zamawiający dopuszcza wykonanie 
innych rozwiązań funkcjonalnych w koncepcji architektoniczno-technologicznej pod 
warunkiem ich akceptacji przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem w Opisie przedmiotu 
zamówienia ( FAZA I, pkt 3).   Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot 
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zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 
odstępstw oraz decyzji administracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej Ustawą, Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w dniu 08/09/2020 roku pod 
numerem 582711-N-2020 
 
W związku z modyfikacją SIWZ zmianie ulegają następujące zapisy  SIWZ: 
1) W Rozdz. II  „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA” ust.2 pkt 3a otrzymuje brzmienie: 
 

1) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
w wykonywaniu: 
co najmniej 2 usług obejmujących zadania o charakterze podobnym do przedmiotu 
zamówienia tj. polegające na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej 
(wielobranżowej w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, 
sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej) dla budynków spełniających przesłanki 
budynku użyteczności publicznej z uwzględnieniem obiektów służby zdrowia, 
zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) o powierzchni 
użytkowej nie mniejszej niż 1 300 m2 dla każdej usługi oddzielnie, na podstawie, 
których podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane, uzyskały prawomocne 
decyzje pozwolenia na budowę; 
co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej 
(wielobranżowej) obejmującej między innymi gazy medyczne, instalacje 
teletechniczne i niskoprądowe, przeciwpożarowe, wentylację mechaniczną                
i  klimatyzację, technologię medyczną z wyposażeniem dla podmiotu prowadzącego 
działalność leczniczą w zakresie lecznictwa szpitalnego w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
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z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 lata przed upływem terminu składania ofert. 

 
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy. 
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy znajduje się do pobrania na 
stronie internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl), 
 
 

 
Zatwierdzam: 

Zarząd 
Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


