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Puszczykowo, dnia 15 września 2017 r.  
Szp.12/21/4/17 
  
 

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 dniach 12 i 13 września 2017 r. 
 
Pytanie 1 
Prosimy o wyznaczenie kolejnego terminu na wizję lokalną. 
Odpowiedź: 
Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej Szpitala i jego otoczenia w dniu 19 września 2017 r. 
o godz. 11:00. Ze względu na potrzebę zapewnienia nieprzerwanej pracy Szpitala Zamawiający wyłącznie na 
potrzeby wizji lokalnej dokona rejestracji uczestników wizji lokalnej. Rejestracji można dokonać przesyłając 
zgłoszenie (zawierające nazwę firmy, imiona i nazwiska uczestników) na adres e-mail: 
budowabloku@szpitalwpuszczykowie.com.pl. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: wzór umowy § 4 ust. 1 i SIWZ 
1. Na etapie składania oferty, a także w momencie zawierania umowy Wykonawca nie zna nazw większości 

podwykonawców. Będą one znane w trakcie realizacji. Czy Zamawiający dopuszcza puste pole w umowie? 
2. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że jeżeli na dzień składania ofert nie zostały wyłonione 

konkretne firmy podwykonawcze na poszczególne zakresy/części i nie są znane Wykonawcy, to wystarczające 
będzie jeśli w ofercie Wykonawca wskaże tylko zakresy/części zamówienia, których wykonanie zostanie 
powierzone podwykonawcom. Jednocześnie chcemy zauważyć Wykonawca  w formularzu Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia część II, sekcja D (Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2016/7  z 
dnia 5 stycznia 2016r.) ma obowiązek podania wykazu podwykonawców, o ile są znani.  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wskazywanie podwykonawców w trakcie realizacji umowy – zgodnie z pozostałymi 
postanowieniami wzoru umowy. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: wzór umowy § 5 ust. 4 
Czy Wykonawca może wyznaczyć zastępcę do wzięcia udziału w naradzie koordynacyjnej spoza grona osób z ust. 1? 
Prosimy też o obniżenie kary z 2000zł do 1000zł. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszczamy wskazanie innych osób ze strony Wykonawcy – pod warunkiem 
odpowiedniego ich  umocowania do reprezentowania Wykonawcy.  Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ dotyczące ww. kary umownej. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: wzór umowy § 6 ust. 7   
Prosimy o zmianę zapisu: „Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy, ponosi wyłączną 
odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji” poprzez dopisanie „w bezpośrednim 
sąsiedztwie prowadzonych prac i w zakresie otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji z inwentaryzacją 
istniejących instalacji” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4  
Dotyczy: wzór umowy § 6 ust. 13  
Wnioskujemy o ograniczenie wymogu składania kart zatwierdzenia materiałów dla materiałów, które nie zostały 
szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej. Na przykład zatwierdzanie stali, betonu, gipsu, cementu, 
zaprawy i innych tego typu materiałów sparametryzowanych w dokumentacji wydają się być niepotrzebną 
formalnością. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy: wzór umowy § 7 ust. 3 
Zamawiający we wzorze umowy §7 pkt 3 wskazuje na zryczałtowaną płatność za media i koszty zaplecza budowy. 
Czy płatności te potrącane będą z faktur częściowych wystawianych w zależności od zaawansowania HRF czy 
jednorazowo z faktury końcowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę za media na podstawie wystawionej comiesięcznej faktury w wysokości 
wynoszącej 0,5% wartości brutto faktury Wykonawcy, a wynikająca z niej wierzytelność będzie na bieżąco 
kompensowana z fakturami Wykonawcy 
 
Pytanie 6 
Dotyczy: wzór umowy § 11 ust. 2 i 3  
Wnioskujemy o skrócenie terminu na odbiory częściowe oraz zanikających z 7 do 3 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zmodyfikował SIWZ w przedmiotowym zakresie w następujący sposób: i § 11 ust. 2 i 3 
wzoru umowy otrzymują brzmienie:  
1. § 11 ust. 2  wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Czynności odbiorów częściowych będą prowadzone 

w terminie 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia i zakończone podpisaniem protokołu przez przedstawicieli 
obu Stron. 

2. § 11 ust. 2  wzoru umowy otrzymuje brzmienie: W przypadku ukończenia robót zanikających lub 
podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi i zakończy odbiór w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
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przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru oraz przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół, 
podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót 
zanikających lub podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej 
części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad. 

 
Pytanie 7 
Dotyczy: wzór umowy § 15 ust. 8 
Prosimy o uzupełnienie zapisu: ”Wykonawca oświadcza, iż okres dostępności do serwisu oraz części zamiennych 
wynosi 10 lat.” o tekst „ w zakresie dostarczonego i zamontowanego przez Wykonawcę wyposażenia medycznego”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy: wzór umowy § 16 ust. 1 pkt 3-5 
Prosimy o zmianę okresu przestoju z 7 dni na 14 dni. W aktualnej sytuacji deficytu podwykonawców okres 7 dni 
jest w naszej opinii zbyt krótki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ . 
 
Pytanie 9 
Dotyczy: wzór umowy § 17  
1. Prosimy o uregulowanie kwestii limitu kar do poziomu 15% wartości umowy brutto. 
2. Prosimy o odniesienie kar do zwłoki nie opóźnienia. 
3. Prosimy o zmniejszenie poziomów kar do ogólnie przyjętych standardów: ust. 1 i 2 oraz 4) i 5)- 0,1%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 10 
Prosimy zamawiającego o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniu, w którym będzie zamontowana lampa. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wskazuje, iż w miejscu montażu lamp operacyjnych z kamerą HD jest strop żelbetowy gr.15 [cm] 
pomiędzy belkami stalowymi HEB 260 – zgodnie z dokumentacją (projektową projektem konstrukcji). 
 
Pytanie 11 
1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt rozbiórek 
2. Prosimy o podanie kubatury budynków przeznaczonych do rozbiórek 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż na terenie budowy nie ma obiektów wymagających projektu rozbiórek, ani budynków 
przeznaczonych do rozbiórek. Natomiast do rozbiórki są następujące budowle: basen/fontanna o pow. ok. 153 
[m2] oraz czerpnia powietrza o przekroju 4 [m2] i wys. nad poziomem ternu ok. 2,8 [m]. 
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Pytanie 12 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt podbudowy istniejącego fundamentu w osi 12 oraz podanie jego 
długości 
Odpowiedź: 
Zmawiający informuje, iż podbudowa istniejącego fundamentu znajduje się na rys. nr K-8 (Fundament-podbudowa 
A3), natomiast długości zostały podane na rys. nr K-1 (Rzut fundamentów) – odcinki 1,5 [m] i 1,2 [m]. 
 
Pytanie 13 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie podbudowy 
fundamentu istniejącego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, w zakresie podbudowy fundamentu 
SST 3.3, jest załącznikiem do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 14 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o mapy obciążeń stropów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż obciążenie stropów sali operacyjnych wynosi 3,5 [KN/m2] dla pozostałych stropów 
wynosi 2,0 [KN/m2]. 
 
Pytanie 15 
Na rys GM-06 w sprężarkowni przyjęto zbiorniki wyrównawcze 500l. natomiast w opisie GM 2017 03.08.2017 ujęto 
zbiorniki o pojemności 1000 l. . Jakie zbiorniki należy przyjąć do wyceny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż właściwa pojemność zbiorników buforowych to 1000 l. i taką należy przyjąć do wyceny.  
 
Pytanie 16 
W zestawieniu – gazy medyczne i dokumentacji projektowej GM-02. skrzynki zaworowo- manometryczne z 
alarmem na 1gaz- 2 szt, na 3 gazy 2 szt, na 4 gazy 10 szt Natomiast w przedmiarze na gazy medyczne skrzynki 
zaworowo- manometryczne z alarmem na 1gaz- 1 szt, na 4 gazy 2 szt, na 4 gazy 8 szt. Ile skrzynek należy przyjąć do 
wyceny? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć zgodnie z projektem - 10szt. 
 
Pytanie 17 
W przedmiarach na gazy medyczne ujęto Odciągi gazów medycznych w ilości 13 szt. z dokumentacji wynika że jest 
5 punktów. Ile należy przyjąć punktów odciągów gazów medycznych do wyceny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w projekcie przewidziano 10 odciągów gazów anestetycznych (5 punktów na ścianach i 5 
punktów na kolumnach) i tyle należy wycenić. 
 
Pytanie 18 
Na bloku operacyjnym każda sala ma po 2 szt. SZK-4 , osobno na kolumny i osobno na zasilanie rezerwowe - tablice 
poboru. Czy zamiast na każdą salę osobne  zasilanie rezerwowe po jednej SZK4  zastosować jedną skrzynkę SZK-4  
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na wszystkie sale, co spowodowałoby zmniejszenie kosztów inwestycji? Normy nie przewidują że na każdą salę ma 
być osobne zasilanie przez SZK-4. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na ww. rozwiązanie zamienne. Przedmiotowy zakres należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Pytanie 19 
Prosimy o informację, co należy zrobić z materiałami porozbiórkowymi – złom, gruz, papa, drewno, demontowane 
instalacje itp.? Jeżeli którykolwiek z materiałów należy oddać Zamawiającemu – prosimy o informację w jakiej 
odległości znajduje się magazyn na który należy przetransportować materiały porozbiórkowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca jest zobowiązany zutylizować materiały porozbiórkowe na koszt własny. 
 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający wymaga dostawy drzwi D15, D16 ze stali nierdzewnej z wewnętrzną żaluzją?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku drzwi D15 i D16 wyposażonych w okno obserwacyjne fi 490 mmm nie 
wymaga żaluzji. 
 
Pytanie 21 
Czy przeszklenie w drzwiach D16a ze stali nierdzewnej ma być wykonane w wielkości 1000*600 mm z żaluzją?   
Zamawiający podaje różne wytyczne pomiędzy zestawieniem stolarki a załącznikiem załącznik 2a. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby drzwi D16a były wyposażone w okno obserwacyjne 1000*600 mm 
z żaluzją wewnętrzną. 
 
Pytanie 22 
Prosimy o udostępnienie opinii geologicznej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ww. dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej wraz z informacją dla 
uczestników postępowania w dniu 14 września 2017 r. 
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający udostępni dokumenty formalne związane z pozwoleniem na budowę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż jest w trakcie procedury uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę i udostępni 
dokumenty w terminie późniejszym. 
 
Na pozostałe wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający udzieli odpowiedzi w kolejnej informacji dla 
uczestników postępowania. 
 
Załącznik: Podbudowa fundamentów – SST3.3 
 
 


