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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 
robota budowlana z podziałem na dwa zadania: 
Zadanie 1: budowa skrzydła B budynku ginekologii wraz z łącznikiem 
Zadanie 2: budowa węzła cieplnego na potrzeby zasilania budynku A i B 
 
 

WYJAŚNIENIE NR 1    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 2: 
Rzut pomieszczenia w którym ma znajdować się węzeł przewiduje jedną centrale wentylacyjną, aktualnie znajduje 
się ich tam 7 co wyklucza możliwość wygospodarowania odpowiedniej ilości miejsca. Co należy zrobić z 
pozostałymi centralami wentylacyjnymi? 
Odpowiedź: 
Przygotowanie pomieszczenia do inwestycji leży po stronie Zamawiającego. Przed przejęciem placu budowy przez 
Wykonawcę, pomieszczenie zostanie przygotowane. 
 
Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 2: 
Czy inwestor przewiduje możliwość płatności częściowych w trakcie wykonywania zadania nr 2. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości płatności częściowej do zadania 2. 
 
Pytanie nr 3  
Prosimy o informację, czy roboty zewnętrzne zagospodarowania terenu oraz wyposażenie technologiczne (wg 
projektu TECHNOLOGIA) są zawarte w przedmiocie zamówienia zadania nr 1. Jeżeli tak, prosimy o podanie 
szczegółowego zakresu robót i dostaw dla bieżącego etapu, w szczególności załącznika nr 2 do projektu 
technologii: zestawienia wyposażenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla z obowiązku Wykonawcy dostarczenie wyposażenia, z wyjątkiem "Lampy plafon 
naścienny E3a" znajdującego się w pliku Karta Budynek B, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i 
zamontować. Rezygnuje się również z wykonania zewnętrznego zagospodarowania terenu dla aktualnego etapu 
robót. 
  
Pytanie nr 4  
W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia (część II) dla zadania 1 istnieje zapis " pkt. 4 Wykonawca wyceni 
zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z systemem rekuperacji i 
klimatyzacji pomieszczeń." Dokumentacja przetargowa dla zadania 1 zawiera PROJEKT WYKONAWCZY 
ZAMIENNY – BUDYNEK B BRANŻA SANITARNA – INSTALACJE WOD-KAN, PPOŻ., C.O. I 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ.: czy oferta ma zawierać wycenę instalacji wentylacji mechanicznej z projektu 
wykonawczego zamiennego załączonego do przetargu oraz wentylacji i klimatyzacji wg nowego projektu? 
Odpowiedź: 
Oferta ma zawierać wycenę instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacją wg. projektu 
wykonanego przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 5  
W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia (część II) dla zadania 1 istnieje zapis " pkt. 4 Wykonawca wyceni 
zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z systemem rekuperacji i 
klimatyzacji pomieszczeń." Dokumentacja przetargowa dla zadania 1 zawiera PROJEKT WYKONAWCZY 
ZAMIENNY – BUDYNEK B BRANŻA SANITARNA – INSTALACJE WOD-KAN, PPOŻ., C.O. I 
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WENTYLACJI MECHANICZNEJ.: jakie są wytyczne do zaprojektowania wentylacji nawiewno-wyciągowej oraz 
klimatyzacji dla budynku B - brak jakichkolwiek informacji w dokumentacji przetargowej? 
Odpowiedź: 
Wytyczne zawarte są w rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty służby zdrowia. Dodatkową 
informacją jest fakt że Zamawiający oczekuje iż wentylacja będzie sterowana centralnie. 
 
Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający może potwierdzić wraz przesłaniem rysunku w jaki sposób planuje zakończenie instalacji GM 
do w/w przetargu? 
Odpowiedź: 
Instalacja Gazów Medycznych ma zakończyć się po wewnętrznej stronie ściany budynku A. Nowo projektowany 
ruraż należy zakończyć zaworami kulowymi zgodnymi ze średnicami rur. Instalacja w tym etapie nie będzie 
podłączona z magistralą gazów medycznych. 
 
Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający odbierze pracę podwykonawcy w instalacji GM w przypadku nie podłączania utworzonej 
instalacji do instalacji działającej? 
Odpowiedź: 
Instalacja Gazów Medycznych ma zakończyć się po wewnętrznej stronie ściany budynku A. Nowo projektowany 
ruraż należy zakończyć zaworami kulowymi zgodnymi ze średnicami rur. Instalacja w tym etapie nie będzie 
podłączona z magistralą gazów medycznych. 
 
Pytanie nr 8  
Proszę o przesłanie wzoru protokołu z odbioru prac w instalacjach GM dla tego przetargu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi potrzeby zamieszczenia takiego wzoru. 

Pytanie nr 9 
Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający dokona odbioru szczelności tylko dla wytworzonego odcinaka instalacji 
GM. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona odbioru zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 10 
Proszę o potwierdzenie średnic rur głównych dla tlenu, sprężonego powietrza i próżni do skrzynki SZKG od 
skrzynki do Sal oraz dołączeniowych do paneli medycznych. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ i dokumentacją. 
 
Pytanie nr 11 
Proszę o potwierdzenie, iż panel medyczny o wymiarach 300 x 50 x 1600 mm (wysokość, głębokość, długość) 
mieści się w opisie parametrów panela P1 dla sal 1/02 i 1/04. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ i dokumentacją. 
 
Pytanie nr 12 
Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający kupuje wraz z montażem 6 szt. paneli medycznych jednostanowiskowych 
P1 wymienionych w opisie parametrów technicznych oraz na rysunku SPSK2_INS_B_RZUT_P+1_GM301_R00 
Odpowiedź: 
Panele należy zamontować zgodnie z SIWZ i dokumentacją. 
 
Pytanie nr 13 
Proszę o potwierdzenie, iż oświetlenie ogólne panela będzie włączane zewnętrznym włącznikiem umieszczonym 
poza panelem 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ i dokumentacją. 
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Pytanie nr 14 
Proszę o potwierdzenie, iż świetlówka 54W 2g11 szt. 2 dla oświetlenia ogólnego mieści się w zakresie parametrów 
technicznych panela. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ i dokumentacją. 
 
Pytanie nr 15 
Prosimy o anulowanie zapisu z opisu parametrów technicznych rur miedzianych do gazów i próżni w pkt. 351 – 
potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych – miedziana rura do gazów medycznych 
i próżni zgodna z normą PN-EN 13348 nie jest gotowym produktem medycznym i nigdy nie będzie. 
(stanowisko Prezesa URPLiPB pismo UR.DNB.461.0028.2018.AW.1 z dnia 12 marca 2018r), lub zmianę zapisu, 
iż Zamawiający wymaga aby cała wytworzona instalacja GM (nie rury miedziane do gazów medycznych i próżni, 
kształtki, komponenty) była certyfikowana, atestowana i oznaczona znakiem CE oraz zgłoszona do URPLiPB jako 
gotowy wyrób medyczny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie dokonywał oceny materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i 
prawnymi. Zamawiający nie wykreśla zapisów. 
 
Pytanie nr 16  
Dotyczy: Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 
Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o dodatkowe 6 miesięcy mając 
na względzie przewidziane w projekcie technologie mokre w zakresie wznoszenia i wykończenia budynku?  
Odpowiedź: 
Zamawiający widzi możliwość wydłużenia terminu jedynie w przypadkach zawartych w zapisach SIWZ i wzorze 
umowy. 
 
Pytanie nr 17  
Dotyczy: Rozdział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Czy zamawiający dopuszcza wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez 
potrącenia z faktur częściowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Sytuacja, o którą pyta Wykonawca jest możliwa jedynie w przypadku, gdy termin 
realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok. W przypadku tego zamówienia termin realizacji zamówienia dla zadania 
nr 1 wynosi maksymalnie 300 dni kalendarzowych, a dla zadania nr 2 wynosi maksymalnie 60 dni 
kalendarzowych. Zaznaczyć należy również, że termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny 
ofert.  
 
Pytanie nr 18  
Dotyczy: dokumenty formalno-prawne 
Czy Zamawiający dysponuje lub w jakim terminie udostępni ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę na zakres 
objęty przedmiotem zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego którą 
udostępni po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. 
 
Pytanie nr 19  
Dotyczy: Część II. Opis przedmiotu zamówienia 
Na podstawie jakich wytycznych i dokumentów należy wykonać dokumentację budowy instalacji wentylacji 
mechaniczno-wywiewnej? 
Odpowiedź: 
Oferta ma zawierać wycenę instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacją wg. projektu 
wykonanego przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 20 
Dotyczy: Część II. Opis przedmiotu zamówienia 
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W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia (część II) dla zadania 1 istnieje zapis pkt. 4: Wykonawca wyceni 
zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z systemem rekuperacji i 
klimatyzacji pomieszczeń." Dokumentacja przetargowa dla zadania 1 zawiera PROJEKT WYKONAWCZY 
ZAMIENNY – BUDYNEK B BRANŻA SANITARNA – INSTALACJE WOD-KAN, PPOŻ., C.O. I 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ.: 
- czy do oferty należy uwzględnić wycenę instalacji wentylacji mechanicznej z projektu wykonawczego 
zamiennego załączonego do przetargu oraz wentylacji i klimatyzacji wg nowego projektu? 
Odpowiedź: 
Wytyczne zawarte są w rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty służby zdrowia. Dodatkową 
informacją jest fakt że Zamawiający oczekuje iż wentylacja będzie sterowana centralnie.   
 
Pytanie nr 21 
Dotyczy: Część II. Opis przedmiotu zamówienia 
Czy Zamawiający dysponuje lub w jakim terminie udostępni projekt zamienny wraz z ostatecznym pozwoleniem 
na budowę w zakresie zmiany stropów filigran na stropy typu żerań? 
Odpowiedź: 
Zmiana stropów w budynku jest zmianą nieistotną i nie wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. 
Zamawiający udostępni rysunki wykonawcze podczas pierwszego etapu realizacji (fundamentowania). 
 
Pytanie nr 22 
Dotyczy: Część II. Opis przedmiotu zamówienia 
Jakie zmiany do projektu budowlanego mające wpływ na wycenę powstaną w związku ze zmianą stropów filigran 
na stropy typu żerań? 
Odpowiedź: 
W odniesieniu do pierwotnych założeń zmianie ulegają konstrukcja płyty stropowej oraz wieńców.   
 
Pytanie nr 23 
Dotyczy: Instalacji gazów medycznych 
Proszę o informację gdzie w rzeczywistości na bud. A znajduje się pion gazów medycznych, z którego należy 
wykonać zasilanie gazów medycznych na I piętrze budynku B poprzez nowy łącznik. Jaka jest odległość do 
łącznika i jakie są warunki budowlane do prowadzenia nowego rurociągu? 
Odpowiedź: 
Nowa magistrala gazów medycznych wykonana dla budynku B będzie zakończona zaworami kulowymi za ścianą 
wewnętrzną budynku A.    
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 

 
Z poważaniem 

 
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie 
     PODPIS W ORYGINALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 91 466 10 86 


