
Kraków, dnia 16.06.2022 r. 

Do wszystkich kogo dotyczy 

 

SPRAWA NR: 31/ZP/2022  

Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa 

budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza 

diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji” wraz z dostawą sprzętu – zadanie nr 91575 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust 1-4, art. 137 ust. 1-6 oraz art. 522 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „PZP –  zmienia treść 

specyfikacji warunków zamówienia i załączników oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

wynikający z załączników do niniejszej zmiany oraz poniższych punktów.  

 

I. W zakresie załącznika Akt Umowy zmianie ulegają następujące zapisy: 

a. Artykułu 11.3. poprzez jego zmianę na następującą treść:  

Wykonawca zapewnia, że, składając Ofertę, zapoznał się z Instrukcjami i standardami, 
których lista stanowi Załącznik nr 3 do Aktu Umowy *Lista Instrukcji i standardów do 
stosowania przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy+, i zobowiązuje się do 
nich stosowad, traktując wynikające z nich zobowiązania jako zobowiązania 
wynikające z Umowy. 
W momencie podpisania Aktu Umowy Zamawiający potwierdzi ważnośd Instrukcji i 
standardów, których lista stanowi Załącznik nr 3 do Aktu Umowy *Lista Instrukcji i 
standardów do stosowania przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy+ z Dnia 
złożenia przez Wykonawcę Oferty. 
W przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących, a wskazanych w 
Załączniku nr 3 do Aktu Umowy *Lista Instrukcji i standardów do stosowania przez 
Wykonawcę w związku z realizacją Umowy+, Instrukcji lub standardów, Zamawiający 
poinformuje o tym bez zbędnej zwłoki Wykonawcę z jednoczesnym złożeniem na 
piśmie oświadczenia o zmianie treści Załącznika nr 3 do Aktu Umowy *Lista Instrukcji i 
standardów do stosowania przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy+, a 
Wykonawca dostosuje się do ich treści i wdroży wynikające z nich obowiązki w ramach 
Umowy. 
Zmiana taka będzie traktowana jako Zmiana Umowy. 

b. Artykułu 14.1. akapit 2 poprzez jego zmianę na następującą treść:  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wedle wiedzy Zamawiającego nie będzie 
wymagany do uzyskania Projekt Budowlany dotyczący wykonania zbiornika tlenu. 

c. Artykułu 27.1. akapit 2 poprzez jego zmianę na następującą treść:  

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie w sposób następujący: 



3.1. częśd kwoty Zabezpieczenia, w wysokości 70 % (siedemdziesiąt procent) kwoty 
Zabezpieczenia, zostanie zwolniona przez Zamawiającego w terminie 14 Dni od 
dnia sporządzeniu Protokołu Odbioru Koocowego; 

3.2. pozostała częśd kwoty Zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeo 
Zamawiającego z tytułu rękojmi lub Gwarancji Jakości, w wysokości 30 % 
(trzydzieści procent) kwoty Zabezpieczenia, zostanie zwolniona nie później niż w 
15 (piętnastym) dniu po dniu, w którym upływa Okres Zgłaszania Wad.  

Na potrzeby ustanowienia Zabezpieczenia Strony przyjmują jako planowaną datę 
upływu Okresu Zgłaszania Wad dzieo *●+ r., przy czym wskazana data ma wyłącznie 
charakter pomocniczy na potrzeby ustanowienia Zabezpieczenia i nie może byd 
traktowana przez Strony jako wiążący termin wykonania Umowy. 

d. Artykułu 107.2.1. akapit 5 poprzez jego zmianę na następującą treść:  

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w Artykule 107.2.1.1.-107.2.1.5. 
Aktu Umowy *Aneks do Umowy+ powyżej Czas na Ukooczenie może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakooczenia wykonywania Robót w 
sposób należyty.  
Jeśli Akt Umowy tak stanowi Zmiana dokonana z przyczyn określonych w Artykule 
107.2.1. Aktu Umowy *Aneks do Umowy+ może wiązad się z powstaniem po stronie 
Wykonawcy prawa do żądania pokrycia szkody obejmującej jakikolwiek Koszt związany 
z tymi przyczynami. 

e. Artykułu 107.2.2. polegającą na wykreśleniu ostatniego jego akapitu:  

Zmiany, o których mowa w Artykule 107.2.2.1. Umowy *Aneks do Umowy+ powyżej nie 
mogą stanowid podstawy zwiększenia Wynagrodzenia. 

f. Artykułu 107.2.4.14. poprzez jego zmianę na następującą treść:  

rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Robót;  
w takim przypadku Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 
udokumentowane i uzasadnione koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z Umowy planowanymi Usługami; 
Celem uniknięcia wątpliwości w tym przedmiocie Strony potwierdzają, że Zmiana w 
tym zakresie nie może wiązad się z ograniczeniem Robót, w stosunku do przyjętych w 
Umowie, w wymiarze większym niż równowartośd 40 (czterdzieści) % Wynagrodzenia. 

 

II. W zakresie załącznika: 

 gazy medyczne (270-IP-00-XX-TD-B-00001-GAZY_MEDYCZNE_PW (strony 

5, 10, 11) oraz 270-IP-00-XX-TD-M-00001-Opis Technologii Medycznej (strony 

27-28)  

1) Zamawiający informuje, iż zapis/wskazanie w tej dokumentacji, dotyczący 

nieaktualnej ustawy o wyrobach medycznych ulega zmianie na wskazanie na 

Ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) 

2) Zamawiający przedłoży kompletne i pozbawione braków projektu w terminie 

późniejszym, niezwłocznie po ich przygotowaniu;  

3) Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwości posługiwania się 

produktami/rozwiązaniami równoważnymi, co wskazano w pkt. 3.8 SWZ 



i następne. W terminie późniejszym, po przygotowaniu stosownych materiałów, 

Zamawiający przekaże szczegółową informację dotycząca kryteriów oceny 

równoważności dla urządzenia określonego w dokumentacji jako „agregat 

AirCentre” 

 Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego (270-IP-ZB-XX-SP-M-

98301) 

Zamawiający wyjaśnia, że kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej wskazano 

w  pkt 21 SWZ. Zamawiający jedocześnie informuje iż przygotowuje poprawiony 

załącznik, z  którego usunięte zostaną kolumny "parametr ofertowany" i "sposób 

oceny" a jednocześnie wskazane w nim będą wszystkie minimalne wymagania 

dotyczące dostarczanych sprzętów.  

 BIM (2022_5WSZK_EIR_Opis oraz ZAL2 – MPDT  

Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy nie mają obowiązku przedstawienia wraz 

z ofertą dokumentów takich jak: Plan Realizacji BIM oraz Plan Wykonania BIM. 

Dokumenty takie nie zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu czy też w 

odpowiednim pkt SWZ. W związku z czym zastrzeżenie o obowiązku złożenia 

tych dokumentów w ramach wskazanych załączników należy traktować za 

niebyłe.  

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż zmianie ulega m.in. termin składania i otwarcia ofert na 

następujące: 

19.1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 08.07.2022 r. godz. 10.00. 

19.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r. o godz. 11:00 (lub w przypadku awarii – 

zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 2 PZP). 

 

Załącznikiem do niniejszej informacji są: 

1. Zmodyfikowana Specyfikacja warunków zamówienia; 

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

Dawid Studencki 

Pełnomocnik Zamawiającego 
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