Siemiatycze dnia 17.05.2022r
Modyfikacja SWZ 3
Działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo Zamówienia Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021
poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SWZ w zakresie
terminów oraz sposobu badania jednej z przesłanek wykluczenia wykonawcy w związku z agresją
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Zamawiający zawiadamia iż zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:
W ROZDZIALE III pkt 4 Zamawiający dodaje następujący zapis
4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.
Podstawa prawna braku podziału zamówienia na części to art. 25 ust. 2 PZP.
Uzasadnienie:
Przedmiot zamówienia stanowi zwarty kompleks o charakterze specjalistycznego obiektu
budowlanego. Jest objęty jedną dokumentacją projektową. W dokumentacji projektowej oraz w
pozostałych dokumentach związanych z projektem w tym kosztorysach i przedmiarach został
uwzględniony sprzęt medyczny bezpośrednio związany z realizacją etapu II „szpital jednego dnia”
Z uwagi na fakt, iż Wymieniony i uszczegółowiony sprzęt podany w załączniki 2a do SWZ jest na
trwale wbudowywany w elementy konstrukcyjne budynku, Zmawiający podjął decyzje o braku podziału
zamówienia na części w tym zakresie -Przesłanka zakresu technicznego. Powyższa decyzja związana
jest również z trudnościami organizacyjnymi. Koordynacja kilu wykonawców przy jednym zamówieniu
oraz szczegółowa regulacja HRF nie jest możliwa z punktu możliwości technicznych jak i
organizacyjnych Zamawiającego.
Zamawiający zauważył również problem przy podziale zamówienia w zakresie ekonomicznym tj.:
koszt oraz jego pochodne w postaci gwarancji oraz odpowiedzialności za awarię elementów na stale
wmontowanych i ewentualny zakres ich wymiany. Nie ma możliwości żądania naprawy elementów
przyległych (np. odtworzenie tynków, malowanie, wymiana wykładziny) od GWR elementów stałych
wmontowanych przez innego wykonawcę. Niniejszy podział mógłby stworzyć dodatkowe koszty po
stronie Zamawiającego.
Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia. Zamawiający zrobił rozeznanie rynku i
tego typu zamówieniami zajmują się wyspecjalizowane w tym kierunku firmy.
Zamawiający równocześnie zawiadamia iż ilekroć w SWZ jest zapis
„w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym”
Zamawiający miał na myśli brzmienie art. 63 ust 2 PZP ustawy Prawo Zamówienia Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
„w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym”
Zmodyfikowane zostały oświadczenia wstępne. Niniejsze zaktualizowane dokumenty dostępne są od
dnia dzisiejszego na stronie Zmawiającego http://spzozsiemiatycze.pl oraz stronie prowadzonego
postepowania na http://ezamowienia.gov.pl
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