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Wrocław, 06.04.2022r. 

 
EZ/355/22 

 
Dotyczy: dialogu konkurencyjnego na Budowę  szpitala onkologicznego we Wrocławiu.  

znak sprawy ZP/PN/93/18/NPR/AW 

 
INFORMACJA NR 8 

DLA WYKONAWCÓW ZAPROSZONYCH DO SKŁADANIA OFERT 
 

Do: 
Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o. ; Strabag AG; Architekton Sp. z o.o. 

 

Konsorcjum: Warbud S.A.; Industria Project Sp. z o.o.; WSA Venture Sp. z o.o.; CAMPENON 
BERNARD CONSTRUCTION SAS; CITINEA SAS 

 
Konsorcjum: VAMED Polska Sp. z o.o.; VAMED Standoretntwicklung und Engineering GmbH; 

VAMED Health Project GmbH; LHI Leasing Polska Sp. z o.o. 

 
Konsorcjum: PORR S.A.; Mosty Łódź S.A.; PORR BAU GMBH 

 
Sinohydro Corporation Limited 

 
oraz na stronę: http://www.zamowienia.dco.com.pl  

 

WYJAŚNIENIA SIWZ 
 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, działając na podstawie art. 38 ust. 3  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 

zwanej dalej ustawą lub Pzp, wyjaśnia oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  
w niżej opisany sposób. 

 
Pytanie nr 447 

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ 

w zakresie załącznika nr 4 do SIWZ:  
1. Wnioskujemy o zmianę załącznika nr 4 do SIWZ w związku z formułami wpisanymi do przesłanego 

Excela w kolumnie z kwotami netto tj.:  
 

- formuła z wiersza F57 nie obejmuje pozycji z tabeli 85, 86 oraz 87,  
- formuła z wiersza F58 nie obejmuje pozycji z tabeli 85, 86 oraz 87.  

 

2. Wnioskujemy o potwierdzenie, iż limit kosztów dla poszczególnych grup powinien być liczony od 
wartości netto?  

Zwracamy uwagę na różne wartości stawek podatku VAT. 
 

3. Wnioskujemy o potwierdzenie, iż zgodnie z zakresem załącznika nr 4 do SIWZ „100%” (kolumna K) 
nie wliczają się do Limitu kosztów następujące pozycje:  
- Koszty stałe budowy (pozycja z tabeli 185),  
- Koszty kredytowania (pozycja z tabeli 186). 
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Odpowiedź na pytanie nr 447 

Na prośbę jednego z wykonawców, celem ułatwienia procesu przygotowywania ofert Zamawiający 
przekazuje zmodyfikowany pod względem technicznym formularz specyfikacji cenowej. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż formularz stanowi jedynie wzór i nie ma przeszkód dla 

samodzielnej modyfikacji formuł EXEL przez Wykonawcę. Wartość wynagrodzenia i limity wartości 

odnoszą się do ceny całkowitej oferty brutto. Zamawiający nie modyfikuje żadnych postanowień 
SIWZ, ani nie wprowadza żadnych dodatkowych informacji. 

 
z poważaniem 
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