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Puszczykowo, dnia 7 września 2017 r.  
Szp.12/21/2/17 
  
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego 
wraz z budową szybu windowego. 

Etap II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią. 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – 
zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 31 sierpnia 2017 r. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający w ramach planowanych prac: „Rozbudowa szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego 
S.A. o budynek Bloku Operacyjnego wraz z budową szybu windowego. ETAP II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z 
wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią”, przewiduje zastosowanie szybkiego i bezpiecznego transportu 
próbówek i materiału biologicznego z Sal Operacyjnych  do Laboratorium jako systemu poprawiającego 
i przyspieszającego proces diagnozy i leczenia pacjentów?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania ww. rozwiązania, tj. poczty pneumatycznej. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o informację na jakim etapie Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dokumentów, o których mowa 
w SIWZ Rozdział IX pkt 2 ppkt 1) lit. a)-d). 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rozdz. VIII ust. 4 SIWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, a szczegółowo określonych 
w rozdz. VIII ust. 5 i rozdz. IX ust. 2 SIWZ. 
Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, modyfikuje treść SIWZ poprzez: 
1. rozdz. IX ust. 2 pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przypadku sprzętu medycznego (Załącznik nr 2 do SIWZ): 

a) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), które potwierdzą wymagania 
Zamawiającego, tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.; 

b) deklaracji zgodności CE producenta; 
c) certyfikatu zgodności jednostki notyfikującej; 
d) zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych 
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w treści Załącznika nr 2 do SIWZ”; 

2. skreślenie dotychczasowego zapisu „dołączyć do oferty” w poz. 36 Kolumna chirurgiczna z windą – Załącznik 2 
do SIWZ”. 
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Pytanie 3 
Zwracamy się z wnioskiem o dokonanie zmiany treści par. 13 ust. 4 Umowy, w taki sposób by 10% wartości 
wynagrodzenia zostało wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury końcowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Sugerujemy obniżenie rażąco wygórowanych kar umownych określonych w § 17 Umowy, wskazując, iż są one 
nieproporcjonalne do ewentualnych szkód wywołanych zdarzeniem stanowiącym podstawę do ich naliczenia oraz, 
że Zamawiający nawet ograniczając kary umowne nie rezygnuje z możliwości dochodzenia odszkodowania 
przenoszącego wysokość kar umownych, o czym mowa w § 17 ust. 3 Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający zmieni wymagania i dopuści osoby skierowane do realizacji zadania w postaci kierownika budowy 
oraz kierowników robót instalacyjnych o wymaganym doświadczeniu, ale nie tylko w obiektach należących do klasy 
1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, lecz w obiektach użyteczności publicznej. Pragniemy przy tym 
zwrócić uwagę, że wykonanie szpitala nie różni się w sposób zasadniczy poza specjalnymi wymaganiami odnośnie 
wykończeń i parametrów instalacji od realizacji innego rodzaju obiektów. Istotą dla wymagań personelu powinno 
być raczej kilkuletnie doświadczenie oraz skala obiektu. Aktualnie postawione wymagania stanowią utrudnienie 
swobody konkurencji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o przekazanie następujących przedmiarów robót elektrycznych i sanitarnych w wersji edytowalnej:  

 Przedmiar Inst. elektr.  06 2017 STERYLIZATORNIA, 

 Przedmiar Inst. elektr.  062017, 

 Przedmiar robót - 1 Etap i Przedmiar robót - 2 Etap. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ww. przedmiary są załącznikiem do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 7 
Zgodnie z treścią SIWZ dział XVI. podpunkt 3. „Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte z powodu 
wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 
faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia (…) Skutki finansowe jakichkolwiek wad (błędów) w 
dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, 
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu 
budowy.”  
Pragniemy zwrócić uwagę, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności finansowej z tytułu „wady 
dokumentacji projektowej”, z uwagi na fakt iż Wykonawca nie tworzył tejże dokumentacji.  
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Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ zapisu obciążającego Wykonawcę błędami w projekcie, których nie mógł 
dostrzec pomimo zachowania należytej staranności bądź za błędy w dokumentacji, których wykrycie wymagałoby 
od Wykonawcy posiadania wiedzy specjalistycznej. 
Prosimy również o zmianę treści umowy w § 1 ust. 5 na: „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i nie wnosi co do nich zastrzeżeń 
oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, przy czym 
Wykonawca równocześnie zastrzega, że nie odpowiada za wady dokumentacji projektowej, których nie mógł 
dostrzec pomimo zachowania należytej staranności bądź za błędy w dokumentacji, których wykrycie wymagałoby 
od Wykonawcy posiadania wiedzy specjalistycznej”, jak również o wykreślenie z § 12 ust. 2 umowy zapisu: „jak 
również w niej nieujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy 
technicznej lub stanem faktycznym występującym na placu budowy, a bez których nie można wykonać przedmiotu 
Umowy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Załączniki: 
1. Przedmiar – roboty instalacyjne elektryczne (ATH); 
2. Przedmiar – roboty instalacyjne sanitarne (ATH). 
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